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iN ETAPA A 4-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL

® 4 penalty-uri și 5 goluri la „colocviul studențesc^ de la Craiova! ® C. F. R. Cluj și 
subsolul clasamentului • Cu un singur gol 

acumulat
Crișul distanțate in

oare a durat... 
zile! Iată că 

A. a rezistat 
nu numai atacurilor ad

versarului direct de sîmbătă, 
A.S.A., ciștigind la scor, ci și 
celor care ieri au încercat, 
intr-un duel indirect, să-i ră
pească noua postură de lider. 
Și cum Steagul roșu — deți
nătoarea de pină acum a fo
toliului de orchestră — a su
ferit prima infringere, pe țăr
mul tomitan, 
nă a rămas 
meniului.

O apariție 
secund : „U“,

■ nui golaveraj 
petit de goluri de mult dorit 
pe malul Someșului $i „vi- 
taminizat" acum de noul an
trenor, Onisie. Și dacă vor
bim de goluri, nu putem să 
nu subliniem cifra globală, 28, 
care conferă, deocamdată eta
pei a 4-a recordul eficacității 
in actuala ediție.

O porție consistentă au o- 
ferit acestui bilanț și ceilalți 
universitari, din Craiova, ce-i 
drept, tot in dauna unor co
legi, politehnicienii ieșeni. Ast
fel, echipa lui Cernăianu a 
obținut prima victorie și a 
înscris intr-o etapă aproape 
dublu cit in celelalte trei, in 
timp ce elevii lui Mărdăres- 
cu, care anul trecut porniseră 
lansat, au acum cel mai mare 
pasiv de goluri și nici o vic
torie !

Cu o consecventă demnă de 
o cauză mai bună, C.F.R. Cluj 
și Crișul șe mențin pe ulti
mele locuri, pierzind contac
tul cu plutonul chiar de la 
începutul acestui campionat. 

Oricum, insă, cu excepția ce
lor patru echipe angajate în 
competițiile europene, celelal
te au un prilej nimerit ca 
pină la 26 septembrie să se 
considere in fața' unui nou 
start.

etapă 
patru 
U. T.

fosta campioa- 
in fruntea clasa-

in 4 etape, Jiul a
marcat (adversarelor) 
5 puncte!

insolită pe 
beneficiară 
bun, a

locul 
a u- 

unui a-

GOLGETERI
5 GOLURI : Oblemenco (Univ.

Craiova) — 3 din Hm;
4 GOLURI : Neagu (Rapid), Ru- 

giubei (Sport Club) ;
3 GOLURI : Lucescu (Dinamo) — 

toate din 11 m, Șoo (C.F.R^ Cluj), 
Jercan (F. C. Argeș), 
(U.T.A.),, Lică („U“ Cluj) ;

Domicle

REZULTATE TEHNICE
— SPORT CLUB BACĂU 2-1 (2-1) 
— POLITEHNICA 5—0 (4—0)
— STEAGUL ROȘU 2—0 (0—0)
- CRIȘUL 4-0 (2-0)
— C.F.R. CLUJ (meci disputai 

miercuri) 2—1 (0—1)

CLASAMENT

GH. FLORESCU

Vremea frumoasă și peisajul în- 
cîntător al „Tunarilor" au consti
tuit un cadru extrem de stimulativ 
pentru participanții la campiona
tele republicane de talere lansate 
din șanț și din turn (skeet)- Iar 
dacă mai adăugăm și lupta pasio
nantă care s-a dat pentru cucerirea 
titlului individual la talerele arun
cate din șanț, vom putea spune 
fără teama de a greși că întreceri
le celor două zile de la poligonul 
Tunari au oferit un spectacol deo
sebit.

Lider la jumătatea concursului, 
Ștefan Popovici- s-a aflat la egali
tate după primele două serii de ieri 
cu Gheorghe Florescu. Ultimul în
să, trăgînd excelent duminică (cînd 
a scăpat un singur taler din tota
lul de 100), s-a distanțat cu sigU" 
ranță în final, mai ales că princi
palii săi adversari, Popovici și Du
mitrescu, au înregistrat și cîte o 
serie de 21. Punctajul general (194 t) 
obținut de Florescu (pregătit de an
trenorul’ Grigore Ioanide) — noul 
campion al țării — este bun, com
parat pe plan internațional. Cu 194 
t, italianul Giorgio Rosatti a ocu
pat locul 7 la recentele campionate 
europene.

La skeet, Gheorghe Sencovici, 
elevul antrenorului Ion Lovinescu, 
a reușit și anul acesta să cîștige 
titlul național. Aici, este de men
ționat asaltul dat pozițiilor frunta-

șe ale clasamentului de către ti
nerii Iurcenco, Mareș, Cojocaru, 
Buduru și Iordache. Ceea ce nu 
poate fi decît un lucru îmbucură
tor.

La echipe, reprezentanții clubului 
Olimpia au reușit un frumos e- 
vent. Ei au ieșit dubli campioni la 
diferențe substanțiale față de ur
mătorii clasați.

Și astfel, cea mal importantă 
competiție internă la probele cu 
armele de vînătoare a luat sfîrșit.

GH. SENCOVICI

10—5
10—5
7-5
6— 4
7— 5
6—4
3- 2
9—6
8— 6
4- 4
6-8
3—6
2-5
5- 11
5-9

6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
2
1

ETAPA IX)

— STEAUA 1—1
— A.S. ARMATA
— DINAMO 2-1

(1-0)
5—1 (4—1)
(2-0)

1.
2.

3—4.

Sîmbătă : 
JIUL 
U.T.A. 
RAPID

PETROLUL 
UNIV. CRAIOVA 
FARUL 
„U" CLUJ
F.C. ARGEȘ ROȘU

Scăpat in careul bacauan, Ciupitu urmărește o minge care va intra in 
posesia lui Ghiță Fașă din meciul Petrolul — S. C. Bacău 

Foto : I. TANASESCU

CRIȘUL 
POLITEHNICA 
STEAUA
STEAGUL ROȘU 
JIUL
SPORT CLUB BACĂU 
C F R
DINAMO

VIITOARE (26
— A.S. ARMATA
— PETROLUL
— F.C. ARGEȘ
- „U" CLUJ
— U.T.A.
— FARUL
__ RAPID
— UNIV. CRAIOVA

U.T.A.
„U" CLUJ 
STEAGUL 
RAPID

5. DINAMO
6. STEAUA
7. JIUL
8. SPORT CLUB
9. UNIV. CRAIOVA

10. FARUL
11. F.C. ARGEȘ
12. PETROLUL
13. A.S. ARMATA
14. POLITEHNICA
15. C.F.R.
16. CRISUL

La sfirșitul acestei săptămini: Campionatele internaționale de atletism

ARGENTINA MEN1S 0 VA REiNTILNl
PE TAMARA DANILOVA

Nu însă fără a marca din nou și o 
serie de carențe.

Nu este pentru prima oară cînd 
semnalăm calitatea necorespunză
toare a talerelor, ca și desele de

Constantin COMARNISCHI

(Gonllnuart tn pag. a t-a)

In concursul internațional de pe Valea Răcădăului

MOTOCROSISTUl P. BARTKO (Cehoslovacia) 
ȘI-A CONFIRMAT VALOAREA

Intrăm în săptămina „interna
ționalelor". Firesc, febra organi
zatorilor crește. Stadionului Repu
blicii i se face acum, cu toată gri
ja, toaleta pentru concurs, se al
cătuiește juriul de arbitri, se com
pletează inventarul de materiale, 
se poartă discuții telefonice pri
vind ultimele confirmări de par
ticipare și sînt recepționate anun
țurile ce vestesc sosirile concuren- 
ților străini și chiar... români.

Totul este privit cu seriozitate 
pînă la nivel de detaliu, căci fie
care amănunt își are importanța 
lui în marele angrenaj al organi
zării și o neatenție, cit de mică, 
poate aduce perturbări serioase. 
Așa că, deocamdată, să-i lăsăm pe 
organizatori să-și vadă de rostu
rile lor și să frunzărim cîteva din
tre ultimele telegrame sosite pe 
adresa Federației române de atle
tism...

• Gambia și Coasta de Fildeș 
vor fi prezente pentru prima oară 
la această competiție, urmînd a 
fi reprezentate de cîte un atlet : 
Faie, săritor în înălțime de 2,17 m, 
și, respectiv, Maki, alergător la 
mg, creditat în acest sezon 
rezultat de 14,2 s.

singur. Alături de el se va alinia 
la start și un alt alergător mexi
can, Macario Perez, în timp ce An
tonio Vielauneva va participa în 
cursa de 3000 m obstacole.

CĂLĂREȚII ROMĂNI
AU PLECAT

cu
110
un

• Tamara Danilova (U.R.S.S.), 
campioană europeană la disc la 
Atena (anul acesta este notată cu 
un rezultat de 61,28 m), va fi prin
cipala adversară a aruncătoarelor 
noastre. Dintre acestea, Argentina 
Menis are toate motivele să fie 
nerăbdătoare s-o reîntilnească, de
oarece la recentele „europene" de 
la Helsinki Tamara Danilova, cu 
ultima ei aruncare, i-a răpit cam
pioanei noastre medalia de bronz.

• Finlanda, ai cărei atleți susțin 
sîmbătă și duminică o întîlnire de 
tradiție cu reprezentativa Norve
giei, va.,trimite la București- doar 
un singur 
lergătbrul 
la 5000 m 
știm încă 
probe .va 
va participa la amîndouă.

LA BALCANIADĂ

atlet. Este vorba de a- 
Jouko Kuha, specialist 
și 3000 m obstacole.' Nu 
pentru care din aceste 
opta Kuha, sau poate

Ieri a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Belgrad, pentru a 
participa la cea de a IV-a ediție a 
Campionatului balcanic de călărie, 
care va avea Ioc între 15 și 20 
septembrie, lotul reprezentativ al 
țării. Au făcut deplasarea: Nicolae 
Mihalcea, Iosif Molnar, Dumitru 
Velicu (dresaj), Cornel Ilin, Dumi
tru Velea, Aurelian Stoica, Enache 
Silvestru (obstacole — seniori), Gio- 
conda Pinzaru, Gheorghe Nicolae, 
Nicolae Vlad, Victor Conțiu (ob
stacole — jținiori), Vasile Tudor, 
Ion Popa, Andrei Costea, Dumi
tru Loneanu (concurs complet) în
soțiți de antrenorii Gheorghe An- 
tohi, Nicolae Marcoci și Petre 
Roșea.

BRAȘOV, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ultimul concurs 
internațional de motocros al anu
lui s-a desfășurat pe o vreme in
stabilă. Terenul de pe Valea Răcă- 
dăului, umezit din cauza 
lor de peste noapte, a supus 
alergătorii din Anglia, " 
cia, Ghana, 
Ia un dificil examen.

Din nou, 
Bartko s-a dovedit superior 
ror adversarilor săi, dominînd co
pios cursa mașinilor grele (clasa 
500 cmc). în prima manșă el a 
condus cu autoritate din start 
și pînă la sosire, evoluînd în ace
eași manieră și în rundul urmă
tor. Urmărindu-1 și cu o șăptămî- 
nă în urmă, L. ---------- ’
Moreni, putem afirma , că 
Bartko și-a onorat 
tă, confirmîndu-și 
onală.

în confruntarea 
Răcădăului, unde 
zenți peste 10 000 
campionul țării noastre Șt.

au
de

în concursul de la 
j Pavel 

cartea de vizi- 
clasa internați-

cehoslovacul Pavel
tutu-

de pe Valea 
fost pre- 
spectatori, 

Chițu

averse- 
. o pe 

Cehoslova- 
U.R.S.S. și România

(Continuare tn pag. a 2-a)

învingător în cea de a 8-a ediție a „Turului Clujului"
CLUJ, 12 (prin telefon, de la redactorul 

nostru). Cea de a 8-a ediție a competiției 
cicliste pe etape „TURUL CLUJULUI" s-a 
încheiat cu victoria rutierului NICOLAE 
ANDRONACHE (METALUL PLOPENI) 
care a cucerit astfel „PREMIUL ZIARU
LUI SPORTUL". Excelent organizat, be
neficiind de o bună popularizare, de un 
public entuziast și de o vreme in general 
favorabilă, „Turul Clujului" se înscrie 
ca una dintre intrecerile de succes ale 
sportului nostru cu pedale.

Ultima etapă, a IV-a. s-a disputat du
minică dimineață pe străzile din centrul 
Clujului. Alergătorii au parcurs 30 de 
ture (60 km), participind la 15 sprinturi. 
Prima evadare a fost inițiată de I. Nagy 
(C.S.M. Cluj) care a ciștigat trei sprin
turi consecutive. Este, apoi, rindul lui 
Mircea Virgil (Metalul Plopeni) să acțio
neze. El se detașează, ciștigă patru sprin
turi și este „înghițit", ca și Nagy, de plu
ton. principala acțiune a etapei este rea
lizată de Th. Puterity (Metalul Plopeni), 
S. Suditu (Olimpia), V. Murineanu (Șe. 
sp. 3) și N. Andronache (Metalul Plo- 
pe’ni). Ei ciștigă avans față de pluton Și 
își dispută sprintul final al etapei. Cla
sament : 1. S. SUDITU lh 40:06, 2. Th. 
Puterity, 3. V. Murineanu, 4. N. Andro- 
nache.

Clasamentul general final : 1. NICOLAE 
ANDRONACHE (METALUL PLOPENI) 
8 h 57:49 ; 2. Valentin Hoța (Mureșul Tg. 
Mureș) la 1:27 ; 3. Sorin Suditu (Olimpia 
București) la 
talul Plopeni) 
(C.S.M. Cluj) 
(C.S.M. Cluj) 
(Mureșul Tg. . ..
David (Mureșul Tg. Mureș) la 3:50 ; 9. 
Mircea Virgil (Metalul Plopeni) la 4:01 ; 
10. Nicolae Gavrilă (Steaua) la 4.12.

Cicliștilor clasați pe primele locuri le-au 
fost oferite premii de către C.J.E.F.S. 
CLUJ, A. S. LOTO-PRONOSPORT și zia
rul SPORTUL. __

. N, DEMIAN

1:41 ; 4. Th. Puterity (Me
la 2:06 ; 5. ștefan Szekely 
la 2:12 ; 6. Dugen Imbuzan 
la 3:12 ; 7. Arpad Gyorfi 
Mureș) la 3:20 ; 8. Nicolae

s-a apropiat, îndeosebi în manșa 
a doua, de Valoarea învingătoru
lui, făcînd o cursă excelentă. în 
duel cu cel de al doilea sportiv

Traian IOANIȚESCU

ECHIPA ETAPEI
ADAMACHE

(Steagul roșu)
POP LERETER LUPESCU MIHAILĂ
(Rapid) (U.T.A. (Rapid) („U" Cluj)

DOMIDE DUMITRU
(U.T.A.) (Rapid)

LUCESCU NEAGU OBLEMENCO TARĂLUNGA
(Dinamo) (Rapid) (Univ. Craiova) (Univ. Craiova)

• O altă țară africană 
de asemenea, reprezentată 
cest concurs. Este vorba de 
de unde va sosi un grup de cinci 
atleți, ale căror nume nu ne-au 
parvenit încă.

• Vi-1 mai amintiți pe acel mi
cuț mexican Juan Martinez, care 
s-a bătut pentru o medalie olim
pică la 10 000 m și la #000 m la 
TO. din 1968 ? El va fi prezent la 
startul cursei de 5000 m la „inter
naționalele" noastre. Dar nu va fi

Adochiței (Confecția) — cea mai eficace jucătoare în meciul de ieri de 
pe „Tineretului" (Universitatea — Confecția)

Foto : B. VASILE

UNIVERSITATEA TIMISOARA PE PRIMUL LOC5

In campionatul feminin de handbal
Duminică s-au disputat la Timi

șoara, Cluj, Tg. Mureș, Brașov 
București meciurile din etapa 
Vl-a a campionatului feminin 
divizia A — de handbal. Ultima 
voluție în aer liber din acest . 
zon a handbalistelor s-a soldat și 
ea cu surprize. „U“ Cluj a fost în
trecută la scor (pe teren propriu!) 
de Rapid — după ce joi făcuse 
meci egal la Buhuși cu Textila...; 
Rulmentul Brașov a dispus de Vo
ința Odorhei, deși la pauză oaspe
tele conduceau cu un avans de 5 
goluri! Derbyul etapei — meciul 
dintre Mureșul Tg. Mureș și I.E.F.S. 
— a oferit o întrecere dîrză, cîștig 
de cauză avînd pînă la urmă for
mația Rozaliei Șoș. în clasament, 
pe primul loc se află 
TATEA TIMIȘOARA.

Așa cum i-am mai 
cititorii noștri, echipele 
divizia A își întrerup activitatea în 
aer liber, urmînd ca etapele VII, 
ȚII! și IX din primul tur să se

Și 
a

i e- 
se-

UNIVERSI-

informat pe 
feminine de

dispute la 2, 9 și 16 aprilie 1972. La 
22, 23 și 24 septembrie este progra
mat, la București, primul turneu de 
sală.

MUREȘUL TG. MUREȘ - 
I.E.F.S. 9—7 (4—3). Echipa locală 
și-a asigurat victoria în partida’ cu 
valoroasa formație I.E.F.S. datorită 
jocului inteligent, forței de atac din 
prima parte a celei de a doua re
prize. In acele minute, mur'eșen- 
cele au majorat scorul de la 4—3 la 
8—3 (în min. 41), speculînd greșe 
Iile în apărare comise de bucureș- 
tence. Spre sfîrșitul întîlnîrii, oas
petele revin puternic, înscriu 4 go
luri în 7 minute, dar soarta meciu
lui fusese decisă- Au marcat: Șoș 
5, Mathe 2, Cordoș și Szollossi — 
pentru Mureșul Tg. Mureș, Băico- 
ianu 2, Bunea 2, Frincu, Bota și 
Cula—Mohanu — pentru I.E.F.S

(Gontinuare tn pag. a 2-a)

fi, 
a-

va 
în

Sudan,

REPREZENTATIVA SECTORULUI 6 BUCUREȘTI 
A CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI

LA TENIS DE MASĂ
u

CLUJ, 12 (prin telefon). Victori
oasă în cele șase partide disputate 
în trei zile de întreceri, cit au durat 
finalele „Cupei României” la tenis de 
masă, reprezentativa sectorului 6 din

DUPĂ ETAPA A III a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE RUGBY

• Succes al provinciei: Universitatea Timișoara
Dinamo —Steaua, egalitate • Farul Constanța

Politehnica lași pe locul

pe locul I O in derbyul
surclasată la București

V

O etapă interesantă — a treia 
— în cadrul campionatului diviziei 
A de rugby. Rezultatele, în gene
ral scontate, au dus totuși la miș
cări însemnate în fruntea clasa
mentului. Cele mai importante 
sînt venirea pe primul loc a „XV”- 
lui timișorean — Universitatea — 
aflat la a treia victorie consecuti
vă, trecerea Stelei pe locul II șl 
ascensiunea Griviței Roșii.

DINAMO — STEAUA 6—6, 
DAR REZULTATUL ESTE 

INECHITABIL...
6—6, duminică, pe stadionul din 

Șos. 
derby 
deși 
6—3 
de Florian 
mai echitabil, 
de la Dinamo 
gomirescu) au dominat în cea mai 
mare parte a jocului, au beneficiat 
de mai multe baloane în teren, au 
acționat mai decis și mai grupat, 
datorită evident și unei perechi 
de mijlocași în mare formă — 
Florescu și Nicolescu — cit și 
participării permanente a liniei 

treisferturilor.
Dinamo — 
finalul re- 
precedent, 

mai lucidă 
bine organizată- Chiar și 

Dinamo a

Meciul, după noi, trebuia să se în
cheie cu scorul de 6—3, dar arbi
trul T. Witing, care condusese în 
general satisfăcător pînă aproape 
de finalul jocului, a prelungit ne
motivat meciul, lăsînd impresia 
multora dintre spectatori că... aș
teaptă egalarea- E drept, meciul 
a fost oprit de trei ori, iar după 
consumarea celor 80 de minute 
regulamentare a anunțat prelun
girea partidei cu 6 minute, care 
de fapt au fost ...7 !

Scorul l-a deschis Dinamo prin 
Florescu, autorul unei lovituri de 
pedeapsă. Inițial, Dinamo înscri- 

,,drop“, dar arbitrul

anulat, lăsînd faza să curgă. 
Tot Dinamo va înscrie, prin ace
lași Florescu (min. 79, Iov. ped). 
Steaua a redus din handicap în 
min 80, prin Ourbac (Iov. ped) și 
a egalat în min. 87. Fundașul ste- 
1-ist a transformat impecabil o' 
nouă lovitură de pedeapsă. De no
tat că ambele echipe au ratat 
cîte 3 Iov . de ped., una dintre 
acestea (Durbac, min. 29) atingînd 
bara ! ! I

DINAMO : Baciu, Caraiman, Stoi- 
ca-Țurlea, Dărăban-Iorgulescu,

București (care se identifică, de alt
fel, cu echipa Progresul) a ciștigat 
trofeul, reeditînd astfel performanța 
de anul trecut.

Formația bucureșteană, compusă din 
maestra emerită a sportului Maria 
Alexandru, Doina Zaharia, Sergiu Lu- 
chian, Virgil Sîndcanu, Laurențiu 
Gheorghiu, Mariana Pinciuc și A- 
lexandru Buzescu, n-a avut de în
vins rezistențe prea dîrze. Ea a re
zolvat facil întîlnirile disputate (sin
gurele partide mai dificile fiind cele 
cu reprezentativele Clujului și Bra
șovului).^ incit se poate spune că echi
pierii săi n-au avut concurenți la 
primul loc. ci mai mult parteneri de 
întrecere. Maria Alexandru, Luchian 
și Buzescu sînt și liderii competiției, 
ei încheind victorioși toate partidele 
de simplu.

Dar, nu putem trece ușor nici peste 
eforturile celorlalte două clasate, e- 
chipele Clujului și Brașovului, cit și 
peste abnegația formațiilor lașului. 
Doljului și Buzăului, care, deși lip
site de vedete, și-au apărat cu dem
nitate șansele.

Un alt lucru meritoriu pe care I-a 
relevat concursul de la Cluj a fost 
și evoluția bună a cîtorva dintre cei 
mai mici juniori — Alexandru Bu
zescu (București). Cristinel Romanes- 
cu (Buzău). Gabriel Colțescu (Dolj).

Din rezultatele ultimelor partide : 
Iași—Arad 8—2, Cluj—Arad 8—2, 
Brașov—Iași 8—4, Cluj—Dolj 8—9, 
București—Brașov 8—3. Clasament ge
neral : 1. Selecționata sectorului 6 
București 12 
șov 10 p, 4. 
6. Arad 7 p,

p, 2. Cluj 11 p, 3. Bra- 
Iași 9 p, 5. Dolj 8 p, 
7. Buzău 6 p.
Nușa MUSCELEANU

Ștefan cel Mare, în partida 
dintre Dinamo și Steaua, 

mai echitabil ar fi fost 
pentru ,.XV“-le antrenat 

Ghiondea. Subliniem, 
deoarece rugbyștii 

(chiar și fără Dra-

a IlI-a la șarjele 
Am văzut o echipă — 
cu totul altfel decît în 
turului campionatului 
cu multă poftă de joc, 
și mai 
sub aspectul ocaziilor, 
avut avantaj, ratînd de puțin cîteva.

Steaua, de partea cealaltă, nu 
s-a ridicat în toate momentele jocu
lui la nivelul adversarului. A înce
put partida mai calm, dar a făcut 
față cu dificultate atacurilor supra- 
numerice ale dinamoviștilor. Echi
pa militară n-a mai avut prospeți- 
mea-i cunoscută, înaintarea a ac
ționat cu mai puțină mobilitate. 
Dar cel mai descoperit sector al 
echipei Steaua l-a constituit linia 
de mijlocași, în care Țața, mai 
ales, a fost complet depășit de 
joc.

(Continuare in pag. a 2-a)

O frumoasă acțiune a lui Țața (Steaua), după o grămadă ordonată, dar mijlocașul echipei campioane n-a mai 
făcut jocul său spectaculos (și mai ales eficace) cu care și-a ciștigat locul in echipă...

Foto : ANDREI PÂNDELE
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In campionatul masculin

REZULTATE STRÎNSE ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI DE LA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA. 12 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Cea de a 
; doua rundă a disputei pentru titlu 
la handbal masculin a început 
duminică în sala Olimpia din lo
calitate sub auspicii ceva mai pro
mițătoare. Jocurile acestei prime 
etape a turneului timișorean, deși 
încheiate cu rezultate în general 
strînse, au fost totuși ceva mai 

(curate, mai bogate în... handbal. 
Dar, iată prezentarea celor cinci 
partide :

UNIVERSITATEA CLUJ-DINAMO 
BRAȘOV 19—17 (9—7). Brașovenii 
au început bine această partidă 
importantă pentru ei, ajungînd să 
conducă cu 4—1 (min. 8), dar pros
pețimea fizică și plusul de forță 
al tinerilor handbaliști clujeni a 
fost hotărîtor, nu numai în finalul 
primei reprize, ci și în partea a 
doua a întîlnirii, pe care ei au 
cîștigat-o deplin meritat. Princi
palii realizatori : Capră (4), Schobel 

' (4), Popa (3), Saico (3) și Stuparu 
(3) — „U“ Cluj, Messmer (9) și 
Radu (5) — Dinațno Brașov. Au 
condus C. Crețu — I. Crîsnic (am
bii din Petroșani).

DINAMO BUCUREȘTI-POLITEH- 
NICA GALAȚI 17—16 (11—8). Nu 
mult a lipsit să înregistrăm o sur
priză de proporții ! Victoria la li
mită a bucureștenilor a stat în 
cumpănă în ultimele minute ale 
meciului Și ceea ce pare mai cu
rios este faptul că ei n-au putut să

se impună în fața unei echipe 
care a prezentat pe teren doar 6 
jucători de cimp (antrenorul stu
denților neefectuînd nici o schim
bare de-a lungul meciului). De la 
gălățeni au lipsit cîțiva jucători 
(Văduva, Eftimie, Pătrașcu și Spă- 
taru) reținuți de examene. Partida 
a început sub semnul unui evi
dent echilibru de forțe (5—5 în 
min. 17, 7—7 în min. 25), dinamo- 
viștii impunîndu-se abia în finalul 
primei reprize. După pauză, stu
denții s-au „agățat" de adversarii 
lor, care, comițînd multe și grave 
greșeli de apărare, le-au permis a-* 
cestora să mențină diferența mini
mă de scor. Cele mai multe go
luri au înscris : Papp (6), Dan Ma
rin (4) și Bota (3) pentru Dinamo, 
respectiv Neagu (5), Pădure (4), 
Hornea (3) și Dumitrescu (3). Au 
arbitrat Al. Codreanu și I. Luchici 
(ambii din Timișoara).

POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
S. C. BACAU 10—11 (5—3). Stu
denții timișoreni, lipsiți de apor
tul lui Guneș, principalul lor rea 
lizător, s-au arătat destul de re
ținuți în atac și n-au reușit să-și 
manifeste valoarea decît în apă 
*rare. Băcăuanii, cu jocul lor „eco 
nomic", au știut să speculeze 
prompt, mai ales în finalul meciu 
lui, excesul de nervozitate al ad
versarilor, întoreînd în favoarea lor 
cursul partidei. Elocvent în pri
vința reținerii cu care au acționat 
în atac ambele formații este faptul

că din min. 43 (scor 7—7) pînă în 
min. 54 (scor 7—8) s-a înscris un 
singur gol. Abia în ultimele 5 
minute ambele echipe, urmărind 
cu disperare victoria, au fost ceva 
mai incisive și astfel scorul are un 
aspect acceptabil din punct de ve
dere al numărului de goluri. Cei 
mai eficienți jucători: Teacoiu
(5) și Ivan (3) — Politehnica, res
pectiv Avramescu, Constantinescu, 
Ostache și Laub — toți cîte două
— S.C. Bacău. Au arbitrat V. Er- 
han și D. Purică (Ploiești).

STEAUA — INDEPENDENȚA 
SIBIU 25—14 (13—7). Partidă spec
taculoasă. în care meritul pentru 
calitatea jocului revine în special 
învingătorilor — trecuți cu aceas
tă ocazie pe primul loc în clasa
ment. O notă bună pentru ambele 
echipe la capitolul sportivitate. 
Principalii realizatori : Gruia (6), 
Drăgăniță (4), Kicsid (4), Goran (3), 
Gațu (3) — Steaua, respectiv Stent- 
zel (4), Schmidt (4), Schuman (2) 
și Savu (2). Au condus C. Căpățînă 
și T. Ene (ambii din Buzău).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
— TROTUȘUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ 24—18 (15—9). Victorie meri
tată a bucureștenilor, care au jucat 
din nou foarte bine. Principalii 
marcatori : Cosma (8), Voinea (6) 
și Cîrlan (5) — Universitatea, Ghioc 
(8) și Paraschiv (5) — Trotușul. Au 
arbitrat N. Maghețu și V. Iepure 
(Timișoara).

Călin ANTONESCU

Aspect de la reușitele și mult aplaudatele demonstrații efectuate ieri de 
către formațiile de pompieri la. baza de antrenament din cartierul bucu- 

reștean Tei

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA PE PRIMUL LOC
(Urmare din pag. 1)

Au condus — C. Șenchea și P. Co- 
libiei (Ploiești).

Andrei SABO — coresp.

UNIVERSITATEA CLUJ — RA
PID BUCUREȘTI 9—15 (1—131). A 
fost o partidă cu reprize total di
ferite. In prima, clujencele și-au 
scos din nou în evidență carențele 
(atac lipsit de forță și precizie, a- 
părare cu multe fisuri) și au fost 
net dominate de rapidiste. Bucu- 
reștencele au înscris mai mult de 
(jumătate din golurile primei repri
ze din contraatacuri. în partea a 
doua a meciului, studentele sînt 
cele care se impun grație unui joc 
mai ordonat, dar și ajutorului dat 
de adversare, sigure de victorie. 
Cele mai eficace jucătoare: Ștefan 
și Țopirlan de la Rapid, Cociș de 
la Universitatea care au înscris cîte 
4 goluri. Au arbitrat: V. Weichsel- 
baum și V. Căpățînă (Timișoara).

Mircea RADU — coresp

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — TEXTILA BUIIUȘI 18—11 
(7—8). Studentele au abordat par- 

■ tida cu o superficialitate inadmisi
bilă, desconsiderînd forța echipei 
oaspete. După ce în min. 9 condu
ceau cu 6—3, timișorencele se rela
xează, săvîrșesc numeroase greșeli 
(unele copilărești) și ratează trei 
aruncări de la 7 m. In aceste con
diții, în min. 24 textilistele egalea
ză (7—7), iar în min. 25 iau con
ducerea cu 8—7. Intervenția fer
mă a antrenorului C. Lache face 
ca aspectul jocului studentelor să 
se modifice fundamental în repri
za a Il-a pe care Universitatea a 
cîștigat-o cu 11—3. Au înscris: 
Ibadula 5, Franz 4. Metzenrath 3, 
Onofraș 3, Popa 2, Neghină — pen
tru Universitatea Timișoara, Mun- 
tcanu 4, Șerban 2, Agoroaie 2, Sto- 
leru 2 și Simcria — pentru Textila 
Buhuși. Au arbitrat C. Burcă și I- 
Ionescu (București).

Petru ARCAN, coresp.

' RULMENTUL BRAȘOV — VO
INȚA ODORHEI 13—11 (4—9).

Brașovencele au cucerit o victorie 
prețioasă, nesperată după evoluția 
submediocră din primele 25 de mi
nute. în repriza secundă, handba
listele de la Rulmentul și-au orga
nizat mai bine atacurile și au sto
pat acțiunile ofensive ale adversa
relor. Jocul a plăcut numeroșilor 
spectatori. Cele mai eficace jucă
toare: Prundaru — 6, de la Rul
mentul, Magyari și Teglas — cîte 
4 — de la Voința Odorhei. Au ar
bitrat M. Marin și A. Vîrtopeanu 
(București).

Carol GRUIA, coresp.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— CONFECȚIA BUCUREȘTI 19— 
12 (6—5). O primă repriză de sla
bă calitate și o a doua care a învio
rat publicul, obligîndu-1 să aplau
de acțiuni rapide, goluri marcate ca 
la carte, iată ce ne-a oferit meciul 
disputat ieri după amiază pe sta
dionul Tineretului. în general, U- 
niversitatea —campioana țării — a 
făcut în ultima parte a meciului 
un joc bun, dar i-a lipsit „seînte- 
ia“ care altădată făcea să tresalte 
tribuna. Poate că fetele sînt supă
rate că au pierdut trei puncte (două 
la I.E.F.S. și unul la Mureșul Tg. 
Mureș) în meciuri în care aveau 
dreptul să termine învingătoare. 
Să nu uite, însă, că marea vină o 
poartă, totuși, ele. în preajma u- 
nUi bogat, dar dificil sezon in
ternațional au datoria să se regă
sească, să joace (așa cum știu și 
cum dovedesc că știu în unele mo
mente) bine pe întreg parcursul 
partidelor. Confecția, într-o oare

care revenire, jucînd mai curat, 
mai legat, a fost în multe momente 
în apropierea campioanei (în min. 
28 scorul era egal: 6—6). Au mar
cat : Dobîrceanu 5, Iordache 5, Ar- 
ghir 4, Furcoi 3, Schramko și Scor- 
țescu — pentru Universitatea. A- 
dochiței 6, Dincă 2, Matache, Sere- 
diuc, Bidiac șl Zamfirache — pen
tru Confecția. Au arbitrat: P. Cîr- 
ligeanu și D. Rahoveanu (Bucu
rești).

H. N.
CLASAMENTUL

1. Univ. Timișoara 6 5 0 1 109—G1 10
2. Univ. București 6 4 1 1 88—64 9
3. Mureșul Tg. Mureș 6 4 1 1 72—56 9
4. I.E.F.S, 6 4 0 2 59—51 8
5. Textila Buhuși 6 3 1 2 69—65 7
6. Rulmentul Brașov 6 2 1 3 73—88 5
7. Voința Odorhei 6 2 0 4 55—63 4
8. Confecția 6 1 2 3 62—89 4
9. Rapid 6 1 1 4 52—60 3

10. Univ. Cluj 6 0 1 5 52—94 1

(Urmare din pag. 1)

cehoslovac, Jiri Kavan, cîmpinea- 
nul și-a învins redutabilul ad
versar, ocupînd locul secund in 
manșa respectivă. De asemenea, 
sovieticul Iuri Egorov s-a numă
rat printre animatorii întrecerii 
pînă aproape de sfîrșitul ultimei 
manșe, cînd i s-a defectat moto
cicleta. Din păcate, însă, com
portarea cunoscuților alergători

NOI MAEȘTRI
în cadrul unei festivități care 

a avut loc la Radioclubul Central, 
a fost acordat titlul de maestru al 
sportului următorilor radioama
tori :

Iatan Cicerone — Y04CT (Radio
clubul Galați);

Diaconu Sever — Y04WU (Radio
clubul Galați);

Al SPORTULUI
Dobrescu Mihai — Y04CS (Radio

clubul Galați) ;
Molocea Virgil — Y09-8555 (Ra

dioclubul Prahova) ;
Giurgiu Vasile — Y06EX (Radio

clubul Sibiu) ;
Șerbănescu Ion — Y07AWP (Ra

dioclubul Argeș) ;
Kuti Ioan — Y07AUS (Radio

clubul Argeș).

Miliaela Ștefan (,.U“), in dreapta, în asaltul din finală susținut în compania Lidiei Staicu (I.E.F.S). Ea va 
cîștiga cu 4—1 și își va netezi și mai mult drumul către locul I...

ț, Foto: VASILE BAGEAC

PE VECHIUL DRUM...

DINAMO-STEAUA 17-7
Duminica sportivă ce a avut loc 

în parcul din șoseaua Ștefan cel 
Mare a inclus și întîlnirea de te
nis dintre Dinamo și Steaua, con- 
tînd pentru campionatul divizionar 
pe echipe. Elevii antrenorilor Bă- 
din și Segărceanu s-au prezentat 
la această importantă confruntare 
animați de dorința de a obține vic
toria, care le dădea posibilitatea de 
a se instala în fruntea clasamen
tului. După disputarea a 24 de 
meciuri — dintre care unele au 
oferit spectacole de bun nivel — 
Dinamo a cîștigat cu 17—7.

De la învingători, Viorel Marcu 
— în acest sezon, dar mai cu seamă 
în acest meci foarte sigur pe joc, 
eficace în ofensivă — și-a adus o 
contribuție importantă la acumu
larea punctelor victoriei, cîștigînd 
partidele cu Hărădău (1—6, 6—1, 
6—2) și cu Popovici (6—2, 6—0). In 
formă bună s-au prezentat și Iudit 
Dibar, care și-a adjudecat amîn- 
două întîlnirile de simplu (6—2,
5— 7, 6—2 cu Valeria Balaj și 7—5,
6— 1 cu Elena Trifu), precum și 
Manana Nunweiller, Virginia Ru- 
zici și Mariana Simionescu. Se 
poate aprecia că întreaga echipă 
dinamovistă (cu excepția Iu; Dron, 
care nu și-a regăsit ritmul normal 
de joc) s-a comportat maț mult de
cît satisfăcător.

Cîteva cuvinte despre unul din
tre tenismanii care ne-a reprezen
tat mulți ani în meciurile de „Cupa 
Galea“ și care, trecut la vîrsta ma
joratului, nu a confirmat întru to
tul speranțele celor ce cred în ta
lentul său. Este vorba despre Du
mitru Hărădău (Steaua). Sîntem 
convinși că facem o apreciere exac
tă spunînd că meciul său cu Sever 
Dron a fost cel mai bun din cîte 
a jucat în ultimii ani. Faptul de 
a-1 fi întrecut pe Dron în două se
turi (primul la zero și deci scutin- 
du-ne de alte comentarii) este de 
bun augur pentru evoluția sa în 
continuare.

Rezultate : Dron—Popovici W.O., 
Bădin—Sotiriu 1—6, 0—6, Manana 
Nunweiller—Elena Trifu 6—3, 4—6, 
6—3, Manea—Roșianu 6—4, 8—6, 
Breazu—Soare 6—0, 7—5, Virginia 
Ruzici—Mihaela Dimitriu 6—4, 6—4, 
Mariana Simionescu—Elena Cristea 
6—3, 6—1, Dron—Hărădău 0—6,
4—6, Manana Nunweiller—Valeria 
Balaj 6—1, 4—6. 6—3, Manea—Soa
re 6—3, 6—4, Virginia Ruzici—Ele
na Cristea 6—2, 6—1, Mariana Si
mionescu—Mihaela Dimitriu 6—2, 
6—2/ Marcu, Casaipu—Mărmurea- 
nu, Hărădău 5—7, 4—6.

telefon). Primul 
de patinaj pe

CLUJ, 
campionat național 
rotile, care a început sîmbătă pe plat
forma de beton din curtea Liceului 
„Ady-Șincai”, a avut drept prolog 
un concurs republican de pionier), 
rezervat patinatorilor nelegitimați. în
trecerea s-a desfășurat la patru ca
tegorii de vîrstă (fete și băieți) la 
patine cu patru roți (tip căruță). A- 
vind un caracter de popularizare a 
patinajului pe uscat, concursul pio
nierilor (care trebuia patronat de 
Consiliul județean al Organizației Pi
onierilor) urmărea să aducă pe plat
forma clujeană de Întrecere mult 
mai mulți concurenți decît cei 30 
care au abordat competiția. Așteptăm 
să vedem ce justificare vor da nu
meroaselor absențe acei care se ocu
pă de promovarea acestui nou sport 
în rindurile pionierilor.

Din grupul celor prezenți la acest 
concurs s-au remarcat : 50 m —
cat. 7—8 ani : G. Werder (Sibiu) 10,1, 
Dana Munteanu (Sebeș) 12,9 ; cat.

în concursul internațional

români A. Ionescu, Cr. Dovids și 
O. Ștefani a lăsat de dorit.

Acțiunile curajoase ale acesto
ra ău rămas fără rezultat, | deoa
rece ei ori n-au putut rezista rit
mului rapid impus de alergători 
cehoslovaci și sovietici, ori au fost 
nevoiți să abandoneze din cauza 
unor defecțiuni tehnice. In schimb, 
alți alergători, P. Lucaci, Tr. Moa- 

Motișan, 
spec- 

să-i 
din

șa, FI. Davidescu și D. 
au contribuit din plin la 
taculozitatea cursei, reușind 
depășească pe concurenții 
Anglia și Ghana. Rezultatele celor 
două manșe : I—1. P. Bartko (Ceho
slovacia). 2. J. Kavan (Cehoslova
cia). 3. I. Egorov (U.R.S.S), II—1. 
P. Bartko, 2. Șt. Chițu (Poiana 
Cîmpina), 3. J. Kavan. Clasamen
tul general : 1. P. Bartko (Ceho
slovacia), 2. J. Kavan (Cehoslova
cia), 3. Șt. Chițu (Poiana Cîmpi
na j, 4. P. Lucaci (Steagul roșu 
Brașov), 5. Tr. Moașa (St. r. Brașov), 
6. L. Stanislav (U.R.S.S.), 7. FI. Da
videscu (Victoria Moreni), 8. D. 
Motișan (Victoria Moreni). 9. Ja
mes Hoit (Anglia), 10. Ph. Bret 
(Ghana).

în program a figurat și o clasă 
națională (pînă la 500 cmc), cîști-

Ion GAVRILESCU

ETAPA A III-a
(Urmare din pag. 1)

9—10 ani : F. Baco.? (Timișoara) 
9,0 ; cat. 11—12 ani : Astrid Ștefani 
(Sebeș) 9,7 ; 100 m — cat. 13—14 ani: 
Gh. Mois (Sibiu) 17,5, Elisabeta Pakai 
(Sebeș) 18,1.

In ceea ce privește campionatul re
publican, el nu a început sub cele 
mai bune auspicii, pe de o parte 
ploaia, pe de alta amenajarea nu
mai în ajun a platformei 
impus schimbarea locului 
— perturbind competiția 
nervozitate. Iată citeva 
100 m — cat. 13—14 ani 
căruță) : Al. Teodorescu
București) 16,6, Agneș Medgyeși (O- 
limpia Cluj) 17,9 ; cat. 15—16 ani : 
Silvia Cardoș (Mureșul Tg. Mureș) 
17,5 ; 200 m — cat. 17—18 ani : Enico 
Giliga (Mureșul Tg. Mureș) 37,3. St. 
Orban (Olimpia Cluj) 38,4 ; 500 m — 
cat. 17—18 ani : Șt. Simion (C.S.M. 
Cluj) 1:29,5.

întrecerile campionatului republican 
continuă.

— care a 
de concurs 

și creînd 
rezultate : 

(patine tip 
(Șc. sp. 2

tiinie, Roman-Florescu, Nicolescu- 
Caravu (Istudor), Hulă, Nica, 
Constantin-Dăiciulescu.

STEAUA : Ciornei, Gh. Mircea, 
Bucur — Șerban, Pintea-Băltărețu, 
Postolache, Achim-Tața, Giugiuc- 
Ionescu, Ghiță, Budică (Suciu), 
Braga-Durbac.

Din min. 57 Dinamo a jucat în 
14 oameni, prin eliminarea lui Dă- 
răban, pentru lovirea intenționată 
a adversarului.

Tiberiu STAMA
GRIVIȚA ROSIE -r FARUL 

CONSTANȚA 42—6 (21—3) !

A DIVIZIEI A
nea ieri Titi Ionescu, antrenorul 
lor, au ieșit de pe teren odihniți". 
Ce voia șă spună ? De ce „XV“-Ie 
constănțean n-a alergat, ieri, n-a 
placat, a jucat încet ?

Iată realizatorii scorului : Țibu
leac (Iov. ped.; dr.; trans.; încerc.), 
Simion (4 transf. Iov ped), Oble- 
menco (dr.), Pavlovici (2 încerc.), 
Pop și Atanasiu (cîte o încerc.) — 
de la bucureșteni, Zamfirescu și 
Chiciu (lovituri de ped.) pentru 
constănțeni. Bun arbitrajul lui V. 
Clșmaș.

EI

de pe Valea Răcădăului

gată de’ Fr. Szinte (Steagul roșu 
Brașov), urmat în ordine de M. 
Banu (Poiana Cîmplna), Gh. Voicu 
(Steagul roșu Brașov), ,M. 
(Metalul București), C. 
(Poiana Cîmpina) și Gh. 
(Locomotiva Ploiești).

Iordan
Marin 

Petrică

S-ar putea spune că ieri, în Par
cul Copilului, Grivița a fost... Gri- 
vița, iar Farul n-a fost... Farul. Și 
asta explică totul. Veniți să vedem 
uh. meci dîrz, poate chiar echili
brat, am avut surpriza să asistăm 
la o întîlnire în care grivițenii 
și-au surclasat adversarii. Acțiuni 
purtate în viteză, cu schimbări de 
direcție derutante, un joc la mînă 
promițător, nu mai puțin de cinci 
încercări care de care mai spec
taculoase — au fost cîteva din 
reușitele bucureștenilor. Ieri. Gri
vița Roșie s-a arătat matură, teh
nică, ne-a dovedit că se îndreaptă 
spre... forma pe care dorim să o 
aibă. Țibuleac, Atanasiu, Pavlovici, 
Simion, Demian n-au iertat nimic, 
fiind deseori aplaudați. Farul Con
stanța este, o știm, într-o perioadă 
de formare. Nu putem înțelege, 
însă, unde-i este principala armă : 
combativitatea. „Nu-i vedeți, spu-

Modesto FERRARINI
GLORIA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BÎRLAD 14-10 (10-0)

Pe stadionul Gloria, o partidă de 
mare luptă, în care gazdele — dor
nice să realizeze prima victorie la 
revenirea în divizia A — au început 
bine jocul și au acumulat pînă la

REZULTATELE 
ETAPEI

Gloria — Rulmentul Bîrlad 
14—10 (10—0) ; Agronomia 
Cluj — Universitatea Timișoa
ra 0—10 (0—3) ; Dinamo — 
Steaua 6—6 (3—0) ; Grivița 
Roșie — Farul Constanța 
42—6 (21—3) ; Politehnica lași 
— C.S.M. Sibiu 16-6 (7—3) ; 
Sportul studențesc — Știința 
Petroșani 7—8 (0—4).
ETAPA VIITOARE (19. IX.)

Știința Petroșani — C.S.M. 
Sibiu ; Farul Constanța — Po
litehnica lași ; Steaua — Gri
vița Roșie ; Universitatea Ti
mișoara — Dinamo ; Rulmen
tul Bîrlad — Agronomia Clu[ ; 
Sp. studențesc Buc. — Gloria

Gh. Florescu și Gh. Sencovici, campioni repuolicam
(Urmare din pag. 1)

Reuniunea de ieri trebuia să fie 
apreciată printre cele mai reușite 
ale mitingului de toamnă, datorită 
in primul rind calității lotului de 
trăpași angajat în curse și apoi fap
tului că timpul favorabil a permis — 
teoretic — tuturor partanților să-și 
etaleze valorile maxime. Că unii din
tre ei au realizat intr-adevăr cele 
mai bune performanțe din carieră 
iar alții nu, aceasta este o altă latură 
a problemei, generată in primul rind 
de intențiile driverilor — mulți din
tre ei mai nărăviți ca oricind — cit 
și — implicit — indiferenței cu care 
privesc rezultatele arbitrii alergări
lor. Aceștia manifestă chiar o teamă 
excesivă să nu-și atragă laude ! Ro
lul lor. sincer vorbind, nu e de loc 
ușor. Dar așa cum el se manifestă 
actualmente, are ca explicație nu
mai alternativa : 1. viciu de com

petență (ceea ce e grav), 2. viciu 
de cocoloșite a unor performanțe 
(ceea Ce e și mai grav). O altă apre
ciere pentru oricare om cinstit nu 
poate depăși aceste două ipoteze. 
Din aceste izvoare își trage originea 
faptul că astăzi foarte puțini cai mai 
au o valoare constantă. Imensa lor 
majoritate este greu să fie apreciată 
la un nivel de bază. Lucrurile stau 
deci foarte prost și noi subscriem 
la dezgustul general care animă as
tăzi pe frecvenții cîmpului de curse 
din Ploiești.

Ieri, Gind a stabilit recordul anu
lui — 1:24,5 — în premiul Arcului 
de Triumf, dar locul prim l-a ocupat 
Olănița, inexistentă în cursele ante
rioare. In Criteriul cailor de doi ani 
a cîștigat. fără efort, mînzul Velo
drom, deoarece liderii generației au 
fost inexistenți, pretinzind incidente

1 
de parcurs care pînă la urmă pot fi 
reale, dar sînt și dramatizate. Din 
rest, notabil ar fi dublul succes al 
lui Florea Pașcă — Rosalin și Troz- 
r.et —, care a cîștigat cu ce a putut 
și mai ales cu ceea ce l-au lăsat 
adversarii. în concluzie, bilanț teh
nic deplorabil...

REZULTATELE TEHNICE : 1. Sen
zația (M. Ștefănescu), Ricuța, Rai, 
34. 2. Senator (S. Onache), Hortensiu. 
Obreja, 35,4, 3. Huluba (I. Oană), 
Florid. Orizont. 31,8. 4. Papion (I. 
Toderaș). Tăciunaș. Halina, 41,1, 5. 
Olănița (I. Toderaș), Furiș, Cuc, 27,8, 
6. Velodrom (M. Ștefănescu), Hec
tar, Silvia, 32,7, 7. Rosalin (F. Pașcă). 
Mira, Huma, 31,9, 8. Troznet (F. Paș
că), Furioasa, Hemon. 44,4.

Niddy DUMITRESCU

pauză un avantaj de 10 puncte. La 
reluare, după ce bucureștenii mai 
reușesc o încercare, aspectul jocu
lui se schimbă și inițiativa trece 
de partea oaspeților, care reduc 
diferența de scor la doar 4 puncte. 
Au înscris Gavriș (Iov. ped. căz.), 
Soare (încerc.; Iov. ped.), Bujor 
(încerc.) pentru Gloria, respectiv 
Bădina (îtncerc.), Ciorici (încerc.) 
și Manez (transf.). A condus mul
țumitor Petre Ionescu (București).

NEGREA

Petre, Reli Vezeanu) 511 t. Skeet 
(talere aruncate din turn) — 200 t, 
individual: 1. Gheorghe Sencovici 
(Olimpia, antrenor Ion Lovinescu) 
190 t — campion republican, 2. 
Gleb Pintilie (C.S.O. Baia Mare) 
189 t, 3. Florin Iurcenco (Sc. sp. 1 
Buc.) 184 t. 4, Răzvan Mareș (Șc. 
sp. 1 Buc.) 183 t, 5. Lucian Cojoca- 
ru (Steaua) 181 t, 6. Dan Buduru 
(Steaua) 181 t, 7. Ion Iordache (Stea
ua) 179 t, 8. Dumitru Danciu (O- 
limpia) 179 t (a fost penalizat cu 
trei puncte pentru întîrziere la con
curs), echipe: 1. Olimpia (Gh. Sen
covici, A. Sencovici, D. Danciu, S. 
Diaconu) 544 p, 2. Steaua (Buduru, 
Cojocaru, Loghiade, Vlădoiu) 537 
t, 3. C.S.O. Baia Mare 508 t.

fecțiuni ale instalațiilor de lan
sare. Aproape că aceste neajunsuri 
au devenit cronice la concursurile 
noastre de talere și skeet, ele apă- 
rînd și la această ediție.

Atît sîmbătă, cît și duminică, tră
gătorii au fost mereu șicanați fie 
de spargerea repetată a talerelor, 
fie de defectarea mașinilor de a- 
runcat, Și mai grav, la talerele lan
sate din șanț surpriza traiectoriei 
dispărea odată cu repetarea tale
relor sparte! A fost astfel neutrali
zată tocmai una dintre caracteris
ticile acestei probe. In asemenea 
condiții, este greu de pretins con- 
curenților un calm desăvîrșit și re
zultate de mare valoare.

D.

CLASAMENTUL DUPĂ ETAPA A lll-a
1. Univ. Timișoara
“ Steaua

Grivița Roșie
Dinamo
Politehnica Iași
Rulmentul Bîrlad

Andrei Mari- 
t, 6. Aurel Io-
7. Vasile Trăi-
8. Gabriel Su- 
echipc: 1. O-

Dumitrescu, Ru-

t,
t,
t.

BUCUREȘTI - EMPOR HALLE 1-2

MUȘCHETARII DIN NOU PE PLANȘE!

PROGRESUL

Ieri dimineață, la ștrandul Ti
neretului formația de polo din 
R. D G„ Empor Halle, și-a luat 
revanșa în întîlnirea cu Progresul 
București, cîștigînd cu 2—1 (0—0, 
2—1, 0—0, 0—0). După victoria 
clară obținută sîmbătă, se părea 
că bucureștenii vor cîștiga lejer 
și cea de a doua întîlnire. Unele 
greșeli de arbitraj au împiedicat 
însă formația Progresul să-și des
fășoare jocul în voie. Au înscris : 
Steinbach (2) — pentru învingă- 

respectiv Teodorescu. (C.V.).

Rezultate tehnice, talere arun
cate din șanț (200 t), individual: 1. 
Gheorghe Florescu (Steaua, antre
nor Grigore Ioanide) 194 t — cam
pion republican, 2. Ștefan Popovici 
(Olimpia) 190 t, 3. Ion Dumitrescu 
(Olimpia) 186 t, 4. Victor Rudescu 
(Olimpia) 185 t, 5. 
nescu (Școlarul) 184 
nescu (Steaua) 174 
staru (Steaua) 171 
ditu (Steaua) 166 
limpia (Popovici,
dcscu, Lovinescu) 544 p — campi
oană republicană, 2. Steaua (Flo
rescu, Ionescu, Trăistaru, Suditu) 
531 t, 3. Școlarul (Marinescu, Ispașiu,

2.
3.
4.
5.
6.
7. Știința Petroșani
8. Gloria
9. Farul Constanța

10. C.S.M. Sibiu
11. Sportul studențesc
12. Agronomia Cluj

La „Floreasca IT*, în fief-ul scri
mei bucureștene, trăgători repre
zentând toate armele și-au dat
întîlnire pe planșe, cu ocazia
fazei municipale a „ ... 
niei". In toate cazurile, 
pentru fiecare asalt ; 
ge, ele încheindu-se 
cu rezultate scontate.

Floreta masculină, < 
desemnat cîștigătorul 
Dan Logan, de la. Viitorul, învin
gător după baraj asupra lui Mircea 
Chiș (I.E.F.S.). Pe locul 3, Fălticea- 
nu, (,,U“) cu 3 v. Logan a realizat 
cele 4 victorii din turneul final ast
fel : la Constantinescu și Marcvart 
(cu 5—3) și la Fălticeanu și 
dahazi (cu 5—4). Chiș, egalul 
Logan .................
5—3 la Constantinescu și 5' 
Budahazi, Marcvart și...

în proba feminină de 
Mihaela Ștefan 
neînvinsă 
bori și Orfanu, 4—1 cu 
4—2 cu Budur ș'i 4—!
După

trăgători 
toate armele și-au 

pe planșe, cu 
„Cupei Româ- 

disputele 
au fost apri- 
în general

Bu- 
lui 

pînă la baraj, a obținut 
-4 la 
Logan, 
floretă 

(,,U“) a terminat 
finala : 4—0 cu Zam- 

Staicu, 
•3 cu Ilieș. 

ea s-au clasat! 2. Carmen 
Budur (Viitorul) cu 4 v, 3. Eva Ilieș

(IEFS) 3 v, 4. Geta Orfanu (,,U“) 
2v., 5. Lidia Staicu (IEFS) 1 v. 
Eva Zambori (C.S. Sc.) 0 v.

Spada a dat drept cîștigător 
Angelescu 
realizat 4 
la Doboși, 
5—3 la Ciocodeică și 
și clasamentul 
Ciocodeică (Progresul) 3 V-, 
nescu (Steaua) 3 v„ 4. Băicoianu 
(IEFS) 3 v., 5. Doboși (Steaua) 2 v., 
6. Zanea (,,U“) 2 v.

In fine, la sabie, Silviu 
(Viitorul) a repetat 
fostei sale colege de la 
fete, Mihaela Ștefan, 
neînvins turneul final: 
Costache, 5- 
Baltă și Manoliu și 5—4 la 
față IV. In urma lui Crișu 
clasat: 2. Manoliu (,,U“) 3 v„ 
Mustață IV (Viitorul) 3 v, 4. Cos- 
tache (Viitorul) 2. v, 5. Baltă (,,U“) 
1 v., 6. Bardan (IEFS) 1 v.

Finaliștii tuturor probelor se 
lifică la faza de zonă a „Cupei 
mâniei" rezervată trăgătorilor 
categoria I și maeștri (t.st.).

de la I.E.F.S., care 
victorii în finală : 5-

5—2 la Băicoianu și 
,i Zanea. Iată 

în continuare: 2.
3. Di-

Crișu 
performanța 
‘ i floretă 

terminînd 
5—0 la 

1 la Bardan, 5—3 la
Mus- 
s-au 

3.
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1 ARI I 2(0)

ST. ROȘI1 0(0)
REVIRIMENT CONSTĂNȚEAN

CONSTANȚA, 12 (prin telefon, da 
Io trimisul nostru).

Prima repriză a fost caracterizată 
de lupta disperată pe care apărarea 
Steagului roșu — în frunte cu A- 
damache și Ivfincescu — a dus-o 
pentru a împiedica deschiderea sco
rului. Farul a atacat insistent în 
această parte a meciului și, deși n-a 
beneficiat de un coordonator de joc, 
care să lege acțiunile, și-a supus 
adversarul unei presiuni puternice, 
mai ales spre sfîrș'tul reprizei.

Cele opt cornere pe care le-a ob
ținut Farul în prima jumătate a jo
cului au fost rezultatul unor acțiuni 
periculoase, spA'jerate doar în ulti
ma clipă de apărarea oaspeților. Așa 
s-a întâmplat, de pildă, în min. 31, 
cînd Ologu, lansat în adîncime, a 
pătruns în careu, dar mingea șutată 
de el a fost respinsă de Adamache, 
în teren, de unde Ivăncescu a azvîr- 
lit-o cu năduf, dincolo de linia de

fund. De asemenea, în min. 42, Tu- 
fan a tras puternic, prin surpindere, 
de la 25 de metri, dar Adamache, 
întinzîndu-se ca un arc, a atins ba
lonul cu degetele și l-a făcut să

o ezitare a apărării brașovene, a 
avut efect pozitiv asupra jocului. 
Steagul roșu n-a mai putut rămîne 
pe poziții retrase, ca pînă atunci, și 
a trebuit să-și încerce șansa ofensi

Stadion „1 Mai"; timp înnourat (a plouat înainte de meci) ; teren alune
cos ; spectatori — circa 8 000. Au înscris TUFAN (min. 46) Și MUSTATA 
(min. 79). Raportul șuturilor la poartă : 31—15 (pe spațiul porții : 16—10). Ra
port de cornere : 12—4.

FARUL : Ștefănescu 8 — N. Constantinescu 6, Antonescu 6, Bălosu 8, 
Ghtrca 7, I. Constantinescu 7, Oprea 7 (min. 67 Mustață 7), Tufan 8, Caraman 

6, Tănase 7, Ologu 7 (min. 46 Turcu 7).
STEAGUL ROȘU : Adamache 9 — Ivăncescu 8, Jenei 7, Olteanu 6, Co- 

Jocaru 6, Pescaru 6, Radar 7, Necula 5 (mln. 68 Furnică 6), Florescu 7, 
Ghergheli 6. GyOrfl 5 (min. 59 Drăgol 7).

A arbitrat C. PETREA '4r-4r'&"A"4r> ajutat bine ia linie de I. Gheorghlță 
și M. Buzea (toți din București).

Trofeul Pctschovschi : 6 (s-a ținut seama și de atitudinea avută la meciul 
de tineret).

La tineret-rezerve : Farul — Steagul roșu 2—0 (1—0).

treacă pe lîngă buturile sale. Tot 
Tufan, un minut mai tîrziu, a șutat 
năpraznic, de puțin pe lîngă poarta 
lui Adamache.

Golul înscris de Tufan imediat 
după începerea reprizei a doua, la

vei. în aceste condițiuni, partida a 
devenit mai spectaculoasă, iar Ștefă- 
nescu, care multă vreme făcuse fi
gurație în poartă, a fost pus Ia în
cercare în repetate rînduri. Și in
tervențiile sale n-au fost mai puțin

inspirate decît cele ale vizavi-ului 
său, în special la șutul lui Ghergheli 
(min. 50).

Partida a devenit din ce în ce mai 
interesantă, oferindu-ne atacuri si 
contraatacuri la ambele porți. în 
mai puțin de cinci minute, oaspeții 
au beneficiat de trei cornere. Apoi 
constănțenij ies din nou la atac și 
șutul lui Tănase a zguduit bara, re
venind în teren, atunci cînd Adama
che fusese, de fapt, înfrânt. Dar și 
brașovenii au ripostat de aceeași ma
nieră, încheind o acțiune de atac cu 
un șut în bară al lui Pescaru. Gaz
dele sînt mai decise în finalul me
ciului și asaltează terenul advers, 
Adamache trebuind să intervină me
reu, uneori și cu piciorul, pentru a 
respinge șuturile lui Tufan și Tăna
se. In min. 79, însă Tănase execută 
o lovitură liberă, de pe partea dreap
tă a terenului, iar Mustață, țișnind, 
reia splendid cu capul în plas''* dînd 
astfel partidei o încheire spectacu
loasă, mult aplaudată.

Jack BERARIU

PROLOG

Univ. CRAIOVA 5(4)
_ ■ , 1 . -

POLITEHNICA 0(0)
SUB SOARELE CRAIOVEI, PLOAIE DE PENALTY-URI

Sorocită înaintea primelor „tocuri" ale campa
niei internafionale de toamnă a fotbalului nostru, 
etapa a 4-a a campionatului reprezintă — în 
gîndurile noastre — un popas unae nu vom în- 
tîrzia prea mult deși...

...Sîmbătă am avut în faja ochilor duelul „pre
miul I — premiul II" al ediției trecute, cîștigat, de 
data aceasta, destul de net de secunzi.

...Deși campionii ne-au dovedit, încă o dată, că 
nu au un atac pe care se poate conta două etape 
consecutiv. Fără Dumitrache de acum doi, trei 
ani — pur sînge arzînd (pe atunci) de a „bate" 
derbyurile — Dinamo rămîne tributară buldoze
rului capricios Doru Popescu, cel care este pus în... 
schemă ne locul pe care au activat, cîndva, cu 
succes, Ene I, Manolache, lancu, Stoicescu... Dar 
aceste vîrfuri de tip „cal troian" (nu pot uita cîtă 
considerație avea „profesorul" Constantin pentru 
un „spărgător de apărări" cum era lancu) sînt 
foarte rar imitate de Doru, a cărui stîngăcie îl 
oprește adeseori în fața cetății...

în fine, n-o să mă opresc la etapa a 4-a, ci am 
să-i conexez firele la rețeaua de înaltă tensiune 
„Cupe europene — Campionat european", obiec
tive mult mai reactive în focul speranțelor noas
tre decît orice derby intern.

Sîmbătă, pe „23 August", ne-au fost prezentați 
5 titulari „A" de nădejde :

LUPESCU — imbatabil, lucid, neobosit;'
DUMITRU — motor nr. 1 de echipă ;
LUCESCU — elegant cavaler fără rival ;
NEAGU — „omul cu golul" — tip de jucător 

fără de care fotbalul se joacă de multe ori fără 
folos ;

DINU — a cărui revenire îmbucurătoare spre... 
adevăratul (și apreciatul) Dinu se produce nespec- 
taculos, dar sigur.

Neconcludenți, sîmbătă, favoritul publicului — 
Răducanu și favoritul tehnicienilor — Radu Nun- 
weiller.

Apropo de rezultatele de etapă ale „ambasa- 
doarelor" raportate la turul I al Cupelor euro
pene :

— RAPID are un moral mai ridicat (de care va 
avea nevoie din plin la Neapole) ;

— DINAMO se va pregăti cu mai ambițioasă 
tenacitate pentru a-i primi cum se cuvine pe Ada- 
mec. Kuna, Dobias et company;

— U.T.A. a început să guste din roadele jocu
lui ofensiv și este de bănuit că-și va păstra ape
titul pînă miercuri;

— Iar STEAUA se va bucura mai liniștită de 
excursia din Malta.

Marius POPESCU

CRAIOVA, 12 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Cînd scorul arată cum arată, 
și cum el a fost făurit din nu mai 
puțin de patru panalty-uri (unul 
ratat!), lumea se interesează nu 
atît dp joc, ci de autenticitatea 
recordului loviturilor de pedeapsă 
stabilit în Cetatea Băniei. Au fost, 
cum spuneam, patru penalty-uri 
acordate de arbitrul Ritter, trei 
pentru gazde, unul pentru oas
peți și dintre toate acestea unul 
singur îl considerăm gratuit. E 
vorba de al treilea penalty al me
ciului, acordat în min. 37, cînd 
mingea l-a lovit pe Stoicescu de 
la mai puțin de un metru. Cit 
despre celelalte, toate au fost 
autentice, clare ca lumina zilei 
însorite sub care s-a jucat parti
da. Primul s-a ,,născut" la 1—0 
pentru gazde (marcase Pîrvu, din- 
tr-o pasă ideală din careu, tri
misă de Țarălungă}; atunci, Stoi
cescu a comis un henf de... zile 
mari și Oblemenco a transformat 
cu sete. Al doilea a venit fără

aplauze, dar cu curaj din partea 
arbitrului. Era min. 29 cind Mol
doveana a fost trîntit în careu. 
A executat CUperman, dar mingea 
s-a lovit de bara din dreapta lui 
Pilcă. înclinăm să afirmăm că 
acest penalty trebuia repetat din 
moment ce Ivan pătrunsese în

să. Țarălungă a scăpat singur 
spre poartă. Costaș a ieșit să de
gajeze cu piciorul, dar a luftat și 
imediat l-a împiedicat pe atacantul 
craiovean. Se înțelege că Oble
menco, cu gîndul la primul „hat- 
trick" al campionatului, nu putea 
rata...

Stadion Central ; timp frumos : teren bun ; spectatori — circa 15 000. Au 
marcat PÎRVU (min. 13) Și OBLEMENCO (min. 20, 37. 39 — toate din 11 m, 
și min. 59). Raport de șuturi la poartă : 26—13 (pe spațiul porții : 13—7). Ra
port de cornere : 11—8.

UNIV. CRAIOVA : Pilcă 7 — NiculeScu 8, Deselnicu 7, Tacoi 8, Velea 7, 
Strîmbeanu 7, Ivan 6 (min. 80 Donose), Niță 7, Pîrvu 6 (min. 80 Neagu), 
Oblemenco 9, Țarălungă 9.

POLITEHNICA : Costaș 6 — Romiiă I 4. lanul 8. Stoicescu 5 (mln. 46 
Alecu 6). Pal 7. Mărdărescu II 6. Simionaș 8, Incze IV 5, CUperman 6, Lupu- 
îescu 6. Moldoveanu 7 (min. 46 Mârica 7).

A arbitrat IOSIF RITTER (Timișoara) ■ir-fr'ir'ir, ajutat la linie de G. 
Blau (Timișoara) și I. Chilibar (Pitești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Univ. Craiova — Politehnica Iași 0—0.

careu înainte ca lovitura să fie 
executată. Dar n-a fost repetat. 
Și a venit apoi faza din min. 37, 
amintită, cind. chiar dacă nu a 
fost 11 m, Oblemenco a transfor
mat. tn continuare a venit în 
min. 39 ultima lovitură de pedeap-

în tribune, lumea prinde gustul 
loviturilor de la 11 m, dar se vede 
că fundașii s-au săturat și ei de 
atîtea hențuri și faulturi în careu, 
așa îneît ultimul gol înscris tot de 
,.tunarul" de pe Jii nu a mai por
nit din punctul de la 11 m, cidin-

tr-o lovitură de colț, impecabil 
executată de Țarălungă.

Ce ar mai rămîne de comentat? 
Meci plăcut, în general, cu nerv, 
cu șuturi .multe și faze incandes
cente, cu o echipă superioară 
(Universitatea) ce a început să 
renunțe la meteahna sa — apăra
rea în linie — și o altă formație, 
uneori copleșită, venită cu preju
decăți defensive și fără un atac 
capabil să se descurce în fața re
dutei Băniei. E drept, în prima 
repriză, la 0—0, în min. 8, Mol
doveanu cel mai incisiv atacant 
ieșean (de ce l-o fi schimbat an
trenorul Mărdărescu la pauză ? I), 
i-a zguduit pe Pilcă și balonul, ri
coșat în fața portarului căzut, n-a 
fost speculat de Lupulescu. E drept, 
Simionaș și Marica (introdus în re
priza secundă) au conferit alte va
lențe duetului, Deselnicu fiind o- 
bligat să respingă balonul de pe 
linia uorții în min. 65. Dar tot atît 
de adevărat este că și studenții 
olteni au avut ocazii peste ocazii 
(Costaș a mai salvat, totuși, trei 
goluri în min. 63, 66. 86>.

Mircea M. IONESCU Imensă bucurie și dezamăgire — tată ce exprimă această secvență de la derbyul etapei: Neagu își
exteriorizează, la modul brazilian, satisfacția marcării celui de al doilea gol, Ene Daniel se pregătește să-l 
felicite, în vreme ce Dinu nu-și poate ascunde decepția privindu-l pe Andrei, trist, învins lîngă bară.

PETROL I 'I 2(2)
■ ■ . —■

S.C. BACĂU 1(1)
•••

Foto : VASILE BAGEAC

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Pentru cine a urmărit meciul pe 
micul ecran, lucrurile au fost — 
credem — clare : partidă de uzură 
între două echipe fără strălucire 
(mai ales Petrolul — o tristă um
bră a campioanei de altădată), con
fruntare bîntuită de mediocritate, 
cu minute prelungi de fotbal în 
tîmplător, cu mingi chinuite sau a- 
runcate fără adresă, cu faulturi 
vehemente (campion — Bădin) și 
simulări de operetă (campion — 
Grozea), cu puține faze de poartă 
și cu precare ocazii de gol.

Băcăuanii au jucat mai bine, cel 
puțin pe parcursul reprizei secun
de, au combinat mai mult și mai 
inteligent, au stăpînit zona centra
lă a terenului și ar fi meritat, cre
dem, un rezultat de egalitate, fidel 
după opinia noastră — desfășurării 
evenimentelor, dacă povara atacu
lui lor n-ar fi apăsat doar pe ume
rii lui Dembrovschi și dacă arbi
trul, în rest inspirat și prompt, 
n-ar fi tratat cu seninătate un 
fault comis în careul lui Mihai

Ionescu asupra internaționalului 
băcăuan (min. 28).

Petrolul n-a început rău, arun- 
cînd în joc decizia dintotdeauna a 
gazdelor. Primul gol — corner Gro
zea, „cap" Bădin din fața Iui Ghiță 
— a venit repede (min. 16), anun-

condiție tot mai modestă, în timp 
ce băcăuanii nu s-au sfiit să iasă la 
atac cu mai multă temeritate, sub 
flamura lui Dembrovschi, subtil si 
muncitor, adevărat general pe un 

bătălie populat numai cilcîimp de 
soldați.

teren bun : 
MOLDOVAN

spectatori — aproximativ 
(min. 20), respectiv DEM-

„U“ CLUJ 4(2)

CRIȘUL 0(0)

CLUJ, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Studenții au vrut să-și îngenun- 
chieze adversarii cît mai repede, 
lansînd din primele minute 
atacuri spre poarta lui Bologan. 
Chiar în mln. 2, Adam — care-și 
propusese să înscrie în acest meci 
cel de-al 100-lea gol pentru ,,U“, 
dar care nu și-a văzut pînă la 
urmă visul împlinit — ratează 
deschiderea scorului, nereușind 
decît să „mîngîie* cu fruntea o 
minge centrată de Uifăleanu. Cri- 
șul nu încropește nici o acțiune 
viguroasă. Jucătorii săi sînt resem
nați, apatici și parcă nu fac nimic 
altceva decît să aștepte golul clu
jenilor. Mihăilă (min. 4), Munteanu 
(min. 8) și F. Lazăr (min. 13) au 
șansa de a marca, dar nu o fac 
și Crișul prinde curaj. în min. 23 
Al. Naghi îl amenință prima oară 
în acest meci pe Ștefan, însă șutul 
său trece alături de poartă. Golul 
vine în min. 38, cînd portarul Bolo
gan prinde mingea șutată de Cre- 
țu, dar o scapă nepermis și Mihă
ilă — atent pe fază — trimite cu 
capul în plasă: 1—0. Marcat de

PE AGENDA
TRANSMISIUNEA LA RADIO 

A PARTIDEI 
A. C. NAPOLI — RAPID

Partida de miercuri, A. C. Na
poli—Rapid, contînd în primul tur 
al Cupei U.E.F.A., va fi transmisă, 
după toate probabilitățile, în între
gime, de posturile noastre de ra
dio.

Stadion Petrolul : timp frumos ;
6 000. Au marcat: BADIN (mln. 16), ...
BROVSCHI (mln. 34). Raportul șuturilor la poartă : 13—10 (pe spațiul porții : 
6—5). Raport de cornere: fi—2.

PETROLUL : M. Ionescu 8 — Gruber 7. Bădin 7, Mocanu 7. N. ionescu 
Cozarek 8, Crîngașu 7 (min. 70 Moraru), Dincuță 5, Moldovan 6, Ciupltu 
(min. 76 Mierluț), Grozea 5.
S. C. BACAU : Ghiță 7 — MiOC 6. Conitantin 8, Catargiu 6, Kiss 6, Vătafu 

(min. 60 Hrițcu 6). Sinăuceanu 6, Pană 6, Dembrovschi 9, Rugiubei 6, S.

7,
5

7 ... . .
Avram 6 (mln. 60 Bfiluță 6).

A arbitrat C. NICULESCU *+*•*•, ajutat la linie de C. Dragotescu și 
C. Costică (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Petrolul — S.C. Bacău 5—1 (2—0).

țîndu-1 pe cel de al doilea, „căzut" 
după numai 4 minute : Moldovan a 
alergat, vreo 30 de metri, cu min
gea la picior și a liftat-o pe lingă 
Ghiță, risipind eventualele dubii a- 
vuona învingătorului...

Paradoxal, din acel moment, Pe
trolul a început să coboare spre o

Cu 11 minute înainte de sfîrșitul 
primei reprize, același Dembrovschi 
a finalizat un superb „un-doi“ cu 
Rugiubei, reducînd din handicap și 
arătînd tribunelor Că echipa sa în
că nu s-a împăcat cu soarta celui 
învins...

Repriza secundă a fost mai fru-

moașă și mai rapidă, dar nu dato
rită gazdelor, ale căror atacuri 
și-au pierdut definitiv luciditatea, 
trădînd o echipă dezorientată și pe 
undeva rudimentară, 
turi să suplinească 
forță, așteptînd totul 
neobositului Cozărek, 
Grozea și Dincuță - 
ieri ale echipei — n-au făcut alt
ceva decît să se plimbe de pe o 
parte pe cealaltă a terenului, lă- 
sînd impresia că și-au văzut de 
abia acum coechipierii...

Deși în atac, oaspeții n-au găsit 
resurse să forțeze cu adevărat e- 
galarea, încăpățînîndu-se să-l caute 
cu disperare pe Dembrovschi, tot 
mai resemnat, ferindu-se parcă să 
utilizeze extremele, așteptînd gre
șeala unei apărări bine așezată pe 
picioare...

Ocazii de gol n-au mai fost, iar 
finalul 
pe la fel de obosite. Oaspeții 
zvîcnit 
poarta 
în min. 88 —, dar Mocanu a res
pins cu un ultim efort și acest 
„cîntec al lebedei".

Ovidiu IOANIȚOAIA

ÎN DIVIZIA B
făcînd efor- 
tehnica prin 
de la truda 

în vereme ce 
- valorile de

meciului ă găsit două echi- 
au 

pentru ultima oară spre 
lui M. Ionescu — Rugiubei.

SCORUL PUTEA FI Șl MÂI MARE!
Stadion Municipal : timp frumos ; teren foarte bun ; spectatori — apro

ximativ 12 000. Au inserts : MIHAILA (min. 38),
49) și IORDACHE (min. 85). Raportul șuturilor la poartă t 13—3 (pe spațiul 
■----- 7 “. ft ——777 : 5—2.

CLUJ : Ștefăn 7 (min. 80 Moldovan) — Creții 7, Pexa 8. Solomon 7, 
“ ~ _ 7, Munteanu 8, Adam 7 (min.

Sărac 4, Lucaci 5. Bule 4, Ba- 
Suclu 7, Arnoțchi 5, Șchlopu

linie de Ion Dancu șl Ilie

LICA (min. 45). ANCA (mtn.

porții : 7—0). Raport de cornere s 5—2.
„U“ CI”.' . -■ ■■ ~ ' ~~

Mihăilă 8. Anca’7, Fanea’Lazăr 7, Uifăleanu 
75 IOrdache), Lică 8.

CRIȘUL : Bologan 3 (min. 46 Florea 6) — 
logh 4, Moldovan 5 (min. 61 Cociț 6), Dărăban 
5, Al. Naghi 7.

A arbitrat P. SOTIR Vr-ărA-, ajutat la 
Urdea (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : „U“ Cluj

7,

Crișul 3—0 (3-0).

OASPEȚII
AU CUCERIT DOAR TREI PUNCTE...
s-ia i: SPORTUL STUDENȚESC A PRELUAT CONDUCEREA

REZULTATE TEHNICE
CLASAMENT

Știința

Sportul

Metalul

— F. C. Galați 
(2—0)
— Progresul Buc.
(1-0)

Poiana Cîmpina

Ș. N. Oltenița
2—1

Dunărea Giurgiu
1—0

Bacău —
2—1 (1—0)

studen. — Portul Constanța
2-1 (1-1)

Plopeni — C.F.R. Pașcani
2—1 (1—0)

Polit. Galați — Progresul Brăila
0—0

Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tîrg.
0—0

Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Buc.
1—0 (0—0)

1. SPORTUL STUDENȚESC
2. Ș.N. Oltenița 

Politehnica
4. Știința
5. F.C. Galați
6. Progresul București
7. Dunărea

8—9. Metalul
8—9. Chimia

10. Metalul
11. Metalul

12—13. C.F.R.
12—13. Progresul Brăila

14. Portul
15. Poiana
16. Ceahlăul

3.

Tîrgoviște

București 
Plopeni

\

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
4
2
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
1
1

0
1
0
1

2
0
3
1
0 2

2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3

0
1
1
1
2
0
1
1
3
1
1

10—5
8- 5
7- 2
8— 6
9- 5
6—3
5—6
5- 7
4—6
6- 4
7- 8
4—6
4— 6
5- 7
5—9
2—10

8
8
7
7
6
6
5 
S
5
4
4
3
3
3
3
3

Seria a Il-a:

ETAPA VIITOARE (19 septembrie).: Progresul, 
tehnica, F.C. Galați — Dunărea, Metalul București - 
Metalul Plopeni, Ceahlăul — Sportul studențesc, Portul 
goviște, Știința — Chimia, Progresul Brăila — C.F.R.

Poli-București
Ș.N.O., Poiana — 
î'~-— Metalul Tîr-

I
greșeala comisă, apostrofat de 
coechipieri, Bologan va gafa din 
nou în ultimul 
cînd va scăpa 
mină și Lică 
scorul Ia 2—0.

Nu trec nici patru minute de 
la reluare și Anca, lansat splendid 
de Fanea Lazăr, îl „execută" pe 
Florea, introdus la pauză în locul 
nefericitului Bologan.

Crișul obține în min. 55 primul 
corner, iar în minutul următor pe 
al doilea, conducînd la acest ca
pitol cu 2—1 ! Pe tabela de mar
caj, însă, rămîne înscris 3—0 pen
tru „U“. Ultimul gol al partidei 
(min. 85) este opera lui Iordache,

unui șut surprinzător, cu

minut al reprizei, 
iarăși mingea din 

va marca, ureînd

autorul
boltă, care a plasat mingea în col
tul de sus al porții apărată de 
Florea : 4—0.

Aceasta este, pe scurt, istoria 
unei întilniri modeste, în care nu 
a existat nici un dubiu asupra 
învingătorului. ,.U“ a cîștigat cu 
4—0, dar dacă ar fi dorit, dacă ar 
fi forțat, scorul putea fi stabilit 
la o diferență și mai mare. Crișul 
a jucat slab. Jucătorii orădeni sînt 
descurajați, dezorientați de startul 
luat în campionat. Antrenorul 
Coidum s-a plîns pînă acum de 
Ineficacitatea liniei ofensive, dar 
ieri', la Cluj, apărarea a jucat ne
îngăduit de slab, lăsîndu-se depă
șită de o înaintare condusă cu 
fantezie de Munteanu.

REZULTATE TEHNICE
Olimpia

Minerul

Olimpia

Dumitru VIȘAN

țării noastre în Cupele
Pînă Ia jocurjle pe care le vor 

susține în prima manșă a turului 
I din cupele europene, reprezen
tantele fotbalului nostru de 
au următorul program l

prima rezervă a „ll“-lui aliniat 
împotriva campioanei cehoslovace.

club RAPID

DINAMO

Minerul AninaOradea —
2—0 (1—0)

Baia Mare — C.S.M. Sibiu
2—0 (2—0)

Satu Mare — C.F.R. Arad
1—0 (0—0)

Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoara
2—1 (0—1)

Polit. Tim. — Gaz metan Mediaș
3—0 (2—0)

C.S.M. Reșița—Metalurgistul Cugir
1—0 (1—0)

Corvinul Huned. — Chimia Făgăraș
1—0 (1—0)

Vulturii tex. Lugoj—Electr. Craiova
1-1 (1-0)

reprezentantelor
europene

film — pentru deconectare; după- 
unor partide

C. S. M. REȘIȚA9 LIDER NElKVIMS
CLASAMENT

ACTUALITATII
SELECȚIE PENTRU COPII 

LA CLUBUL STEAUA

Centrul de copii și juniori Stea
ua (Ghencea) va organiza, cu în
cepere de la 15 septembrie, zilnic, 
între orele 8—12 și 15—18, o selec
ție pentru copii, indiferent de 
vîrstă. Doritorii se pot prezenta 
la terenul Ghencea, la capătul 
tramvaielor 3 și 8, cu echipament 
sportiv8 x

Aflațî la Săftica, obișnuitul 
„cartier general", înaintea pai vi
delor importante, dinamoviștii vor 
efectua antrenamente și luni și 
marți.

în aceste zile, lotul campionilor 
va revedea — pentru a patra oară 
— filmul făcut la cîteva din jocu
rile pe care Spartak Trnava le-a 
susținut în actuala ediție a campio
natului cehoslovac.

O veste nu lipsită de interes > 
reîntors de Ia munte, Dumitrache 
și-a reluat cu seriozitate — ni se 
spune — antrenamentele. Miercuri, 
după toate probabilitățile, el va fi

lor 
parti-

Reuniți azi la hotelul „Triumf" 
din Capitală, giuleștenii vor face 
în cursul dimineții un ultim antre
nament în țară.

După-amiază, ei vor revedea în
registrarea memorabilei partide 
Italia — R. F. a Germaniei, de la 
C. M. din Mexic.

Rapidiștii vor pleca 
calea aerului — spre 
Roma).

mîine — pe
Neapole (via

amiază — vizionarea 
de handbal.

Marți: dimineața
ment, în care se vor 
tuațiile probabile de 
observațiilor făcute de antrenorul 
N. Dumitrescu care, sîmbătă, a 
urmărit, la Viena, meciul Rapid 
Viena — Austria Salzburg. După- 
amiază — plimbare.

Miercuri:
Ia ora 10,30 ; ședință 
ora 12), în vederea 
după-amiază.

— antrena- 
prezenta si- 

joc pe baza

înapoierea Ia Arad, 
tehnică (la 
jocului de

U.T.A.
STEAUA

de ieri la
rămîne pînă
Austria Salzburg, echipa 
are următorul program : 

dimineața — plimbare

Plecată 
unde va 
ciului cu 
arădeană

Luni:
prin pădure, apoi vizionarea unui

Timișoara, 
în ziua me-

Aflată, la ora cînd 
rînduri, în Malta, echipa 
reșteană face 
de acomodare 
care se joacă 
tn insulă.

citiți aceste 
bucu- 

azi un antrenament 
cu terenul dur pe 
partidele de fotbal

1. C.S.M. REȘIȚA
2. Corvinul 

Politehnica 
Gloria 
Minerul Baia Mare 
C.F.R. Timișoara

7. C.S.M. Sibiu 
Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Arad 
Metalurgistul 
Electroputere 
Minerul Anina 
Vulturii Textila

14. Chimia
15. Olimpia Oradea
16. Gaz metan

3.
4.
5.
6.

8.
9. 

10.
11. 
12. 
13.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
2
3
2
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1

1 
1
2
0
2
2
0
1
2
0
2
0
2
1
1
1

0
1
1
2
1
1
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3

12-2
9—4

10—3
9—4
8- 3
6—4
4—8
4—4
8-8
2— 5
6-9
4—9
3— 12
9- 9
6-9
3-10

9
7
6
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3

ETAPA VIITOARE (19 septembrie): Gaz metan — Corvinul, C.F.R. 
Timișoara — C.F.R. Arad, C.S.M. Sibiu — Minerul Anina, Olimpia Satu 
Mare — Vulturi textila, Gloria — Electroputere, Chimia — Politehnica, 
Minerul Baia Mare — C.S.M. Reșița, Metalurgistul — Olimpia Oradea.

LOTO- PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 37,
ETAPA DIN 5 SEPTEMBRIE

I. Ș.N. Oltenița — F. C. Galați
II. Petrolul — S.C. Bacău

III. Olimpia Oradea — Minerul Anina
IV. Univ. Craiova — Politehnica
V. Farul — Steagul roșu

VI. „U“ Cluj — Crișul Oradea
VII. Poli. Galați — Progresul Brăila

VIII. Dunărea — Progresul București
IX. Chimia Rm. V. — Metalul Buc.
X. Ceahlăul — Metalul Tîrgoviște

XI. Minerul B. M. — C.S.M. Sibiu
XII. Gloria Bistrița — C.F.R. Tim. 

XIII. Vulturii Lugoj — Electroputere

1
1
1
1
l
1

1971

FOND DE PREMII
LEI 332 295

Plata premiilor 
tru acest concurs 
va face astfel ;

în Capitală :

pen- 
se

înce-
X pînd de la 17 septem-

1 brie 1971, pînă la 27
1 octombrie 1971 inclu

X siv.
1 In țară : de la 21
1 septembrie la 27 oc-

X tombrie 1971 inclusiv.



Campionatul european bf baschet

VICTORIE PREȚIOASA A ECHIPEI ROMÂNIEI
9

CU R.F. a GERMANIEI
c ESSEN, 12 (prin telefon). Ne-a bu
curat pe toți victoria reprezentativei 
iRomâniei în meciul cu Franța (66— 
65), dar succesul nu a făcut să se 
piardă gustul amar lăsat de compor
tarea jucătorilor înalți. Să amintim 
doar de min. 30 cînd, după schim
barea lui Albu și Diaconescu (Ro
mânia conducea cu 14 puncte), Oc
zelak a ratat trei aruncări executate 
de la 2 m 1 In general, însă, „gigan- 
ț.ii" echipei au fost de o inefica
citate exasperantă pe tot parcursul 
întîlnirii, lăsînd, în această direcție, 
greul pe ceilalți jucători care, tre
buie să mărturisim, au făcut foarte 
mult pentru a suplini carențele co
echipierilor lor. Este drept, în atac 
s-au ..bătut" (în special Cîmpeanu), 
dar păcat că au ratat atât de mult.

Referitor la meciurile de sîmbătă 
seară, ale căror rezultate nu au pu
tut fi relatate din cauza orei târzii la 
care s-au desfășurat, se cuvin cîteva 
amănunte. Derbyul serii l-a furnizat, 
șla Essen, partida Polonia—Spania. 
Spaniolii au început foarte bine, 
Brabander l-a „ținut11 excelent pe 
Jurkiewicz (dar și în aceste condiții 
el a înscris, pînă la urmă, 15 punc
te), și, în ciuda faptului că Ceglinski 
și Lazniak l-au suplinit cu succes 
;,pe celebrul marcator polonez, echipa 
|lui Luyk, Rodriquez et comp a avut 
mai tot timpul avantaj, terminînd 
chiar repriza cu scor favorabil : 

,40—38. După pauză, însă, Luyk nu a 
mai rezistat adversarilor săi direcți 
i •

care, mai proaspeți (s-au schimbat 
permanent) au început să domine 
tot mai mult panourile. Ca urmare, 
selecționata Poloniei a egalat ime
diat, a luat avans și s-a distanțat, 
cîștigînd clar : 83—70 (38—40). Nu
mărul recuperărilor în repriza se
cundă este edificator în ceea ce pri
vește superioritatea formației polo
neze : 23 față de numai șase ale 
Spaniei. Cei mai buni jucători au 
fost Ceglinski (23), Lazniak (17), 
Jurkiewicz (15), Korcz (6), Dol- 
czewski (6) de la învingători, respec
tiv Buscato 12, Luyk 16, Brabander 
9, Ramos 7.

Al treilea meci al turneului de la 
Essen a însemnat un simplu „galop 
de sănătate11 pentru 
tici, învingători cu 
asupra selecționatei 
niei.

sportivii sovie- 
91—54 (41—24) 

R. F. a Germa-

★
La Boblingen, derby-ui Iugoslavia 

— Cehoslovacia a dat cîștig de cau
ză campionilor mondiali, și încă la 
un scor categoric : 81—66 (43—25). 
Au marcat Simonovici 24, Knezevici 
12, Ciosici 14, Georgeski 6, Jelovac 
6, Kapicici 4, Basin 2, Vucinik 2, 
Plecas 6, Cermak 5 pentru Iugosla
via, respectiv Zidek 8, Konopasek 2, 
Kos 2. Baroch 3, Zednicek 16, Bo- 
browski 19, Brabanec 12, Ruzicka 4.

Intr-o partidă viu disputată, re
prezentativa Italiei a întrecut pe cea 
a Bulgariei cu scorul de 78—69 (36— 
31). Cej mai. buni: Meneghin 20,

u

Bariviera 10, Giomo 10, Flavorea 8 
pentru Italia, respectiv Doicinov 11, 
Golomeev 21, Jankov 8, Hristov 8. 
In sfîrșit, în meciul considerat der- 
by-ul codașelor, Turcia a dispus de 
Israel cu 97—88 (43—46).

★
Reprezentativa României a obți

nut un nou succes, de mare impor
tanță pentru poziția ce o va ocupa 
în alasamentul general al campio
natului european. întâlnind echipa 
R.F. a Germaniei, sportivii români 
au făcut o partidă bună și au cîș
tigat cu 79—69 (32—35). Meciul a 
fost echilibrat multă vreme, nici 
una din formații nereușind să ia 
un avantaj decisiv. Din min. 32, 
baschetbaliștii români, din rîndul 
cărora maestrul emerit la sportului 
Mihai Albu s-a comportat excep
țional, au luat avansul hotărâtor, 
eare le-a adus această victorie. De 
menționat că, în perioada „cheie11, 
Albu și Diaconescu au acționat cu 
mult aplomb și au pasat excelent 
lui Ovzelak, care a înscris t>rei co
șuri la rînd.

Au înscris: Albu 27, Georgescu 
2, Savu 2, Dragomirescu 3, Diaco
nescu 10, Cîmpeanu 2, Tarău 12, 
Oczelak 11, Popa 10 pentru Româ
nia, respectiv Thim 20, Uhlig 4, 
Ditter 4, Petran 4, Polex 2, Gesch- 
lindner 16, Wohlers 13, Koller 6. 
Au condus I. Kassai (Ungaria) și 
d’Hont (Belgia).

Alte rezultate : Italia — Cehoslo
vacia 74—60 (31—32), Bulgaria — 
Israel 98—75 (31—32), Iugoslavia — 
Turcia 86—63, Polonia — Franța 
91—65 (44—32).

Luni, zi de odihnă pentru echi
pele grupei de la Essen.

★

Viktor Saneev și Carol Corbu, performerii probei de triplusalt de 
Madrid, fotografiați după întrecere

Telefoto : A.P. — Agerpres

• Saneev 17,29 m —Corbu 17,08 m la triplusalt

în ultima zi:

DE NATAȚIE DE LA MINSK
Ann Simmons (S.U.A.) 800 m liber in

(Agerpres).

FINALIȘTII „EUROPENELOR*
> Primele rezultate de

Vallehermoso din
la

lin lume
FINALELE DE LA FOREST HILLS

AMINATE DIN
• Meciuri pentru

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Din cauza ploii persistente, orga
nizatorii turneului internațional 
de tenis de la Forest Hills au fost 
nevoiți să suspende toate partide
le programate simbătă, astfel că, 
dacă timpul va permite, întrece
rile vor continua pînă luni, cînd 
vor fi cunoscuți ciștigătorii celor 
5 probe.

CAUZA PLOII
„C. C. E." la tenis

Rouyer a dispus

MOSCOVA. 12
Desfășurată timp de trei zile în pis
cina olimpică din Minsk. întîlni- 
rea triunghiulară de înot dintre se
lecționatele 
ale Angliei, 
încheiat cu 
ricane, care 
de U.R.S.S.

Bilanțul celor trei zile de între
ceri este remarcabil : au fost sta
bilite 4 noi recorduri mondiale, 
două recorduri ale U.R.S.S., două 
recorduri ale Angliei și unul al 
S.U.A. De asemenea, au fost ega
late un record mondial și unul eu
ropean.

Performera ultimei zile a com
petiției a fost, sportiva americancă 
Ann Simmons (în vîrstă de 18 ani), 
autoarea unui nou record al lumii 
în proba de 800 m liber, cu perfor
manța de 8:59,4, ea fiind prima fe
meie din lume care coboară sub 
9 minute pe această distanță. Ve 
chiul record era de 9:02,4 și aparți
nea australiencei Karen Moras. Cu 
nou record mondial s-a încheiat și 
proba feminină de ștafetă 4x100 m 
mixt. în care echipa S.U.A. (Sue 
Atwood, Claudia Clevenger, Ellie 
Daniel, Linda Johnson) a fost cro
nometrată cu timpul de 4:27,3. Un 
rezultat valoros a obținut și 
cutul campion american 
Spitz, învingător în proba 
m fluture cu 55,9. Pe locul 
s-a clasat compatriotul său John 
Tremblay 
Vladimir 
masculină 
lui Jerry 
timpul de

masculine și feminine 
S.U.A. și U.R.S.S. s-a 
victoria echipei ame- 
a totalizat 342 p, față 

205 p și Anglia 141 p.

cii n os
Mark 

de 100 
secund

58,4, urmat de sovieticul 
Nemșilov 58,6. Proba 
de 200 m liber a revenit 
Heidenreich (S.U.A.), cu 
1:55,9, secundat de Vla-

7

8:59,4!
1:58,3 și 
1:59,7.

Ledimir Bure (U.R.S.S.)
onid Ilicev (U.R.S.S.)

Iată cîștigătorii celorlalte probe: 
Collelamasculin : 200 m bras î

(S.U.A.) 2:25,4; 1 500 m: Burton 
(S.U.A.) 16:35,4; ștafeta 4x100 m 
mixt: S.U.A. 3:56,9 ; feminin ; 200 
m liber : Linda Johnson (S.U.A.) 
2:08,2 ; 100 m fluture : Ellie Daniel 
(S.U.A.) 1:04,9.

DE BASEBALL
se desfășoară înLa Bologna 

zent întrecerile campionatului 
ropean de baseball. In urma 
putării meciurilor din cadrul 
pelor preliminarii, pentru 
finală a competiției s-au 
echipele Italiei, R. F. a 
niei, Olandei,

pre- 
eu- 
dis- 
gru- 
faza

calificat 
Germa- 

Belgiei și Spaniei.

Ann Simmons la cîteva momente după stabilirea recordului mondial 
(8:59,4) la 800 m liber

ULTIMELE „REPETIJII" ALE VIITOARELOR NOASTRE ADVERSARE
SPARTAK TRNAVA — ÎN REVENIRE 

DE FORMĂ

înainte de a pleca la București, 
pentru meciul de miercuri cu Di
namo București, din cadrul C.C.E., 
Spartak Trnava a susținut jocul de 
campionat cu Union Teplice, in de
plasare. De data aceasta campionii 
au manifestat o revenire de formă 
și au cîștigat partida cu 3—1 (1—1). 
Kabat a deschis scorul în primele 
minute, apoi gazdele au egalat, sco
rul răminînd neschimbat pînă la 
pauză. După reluare, Spartak a mai 
reușit să înscrie de două ori prin 
Kuna (min. 53) și Adamec (min. 55). 
Au oi gazdele au supus poarta cam
pionilor unui veritabil asalt, dar 
apărarea — în frunte cu. Dobias și 
cu portarul Geryk — a fost de ne
trecut. în rest au 
Kvna și Hagara 
mijlocul terenului 
rul unui gol de

Iată formația 
evolua orobabil 
Geryk—Dobias, 
Kruseeky, 
Martinkovici,

mai jucat bine
- excelenți la 

și Adamec auto- 
toată frumusețea, 

folosită, care va 
și la București : 

Majernik, Hagara, 
Kuna, Fandel. Masrna, 

Adamec, Kabat.

la egalitate : 2—2, după ce la pauză 
conducea cu 2—1. Astfel, formația 
din Salzburg rămine în plutonul 
fruntaș al clasamentului și candi
dează, in continuare, la titlu. Cele 
două goluri au fost marcate de Hirn- 
schrodt și Grosser. După pauză gaz
dele au dominat categoric, dar n-au 
putut decit egala. Se pare că în 
această perioadă a jocului, Austria 
Salzburg n-a mai forțat, păstrîn- 
du-și forțele pentru meciul 
U.Ț.A. A evoluat următoarea 
mație : Puchegger—Filzmoser, 
Ier (Mairhuber), Winkelbauer, 
rinowș—Hirnschrodt. Grosser, 
da—I-IaHa. Ritter, F. Weidinger. După 
cum se vede. Austria a folosit a- 
șezarea 1—4—3—3, cum de obicei joa
că in deplasare. Se pare că Kibler 
— accidentat simbătă — nu va juca 
la Arad.

cu 
for- 

Kib- 
La- 

I j bu

PREZENTA LUI SORMANI — 
INCERTĂ

AUSTRIA SALZBURG
LA LINZ

„EGAL"

A. C. Napoli, în continuarea pre
gătirilor pe care le face pentru în- 
tilnirea cu Rapid, a jucat duminică 
o partidă de verificare cu o selec
ționată militară. Meciul a consti
tuit în primul rînd un test al capa
cității lui Sormani (brazilianul su
feră de o fractură de peroneu,

cărei vindecare se pare că nu este 
perfectă). Sormani a jucat bine, to
tuși utilizarea sa este încă incertă. 
Antrenorul Chiappella nu a anunțat 
oficial formația pentru jocul de 
miercuri dar, după toate probabili
tățile. ea va fi următoarea : Zoff — 
Percgo (venit de la Varese), Zurli- 
ni, Panzanato, Montefusco, Pogliana, 
Sormani, Juliano, Enzo, Altafini, Ab- 
bondanza. Dacă Sormani va fi inapt, 
extremă dreaptă va juca Improta.

CAMPIONATE
ANGLIA :

SÎNT
DOUA ECHIPE 
NEÎNVINSE
s-au înregistrat urmă- 
în campionatul englez:

în etapa a 8-a 
toarele rezultate _  . _
Arsenal — Leeds 2—0; Coventry — Not
tingham 1—1; Crystal Palace — Manches
ter United 1—3; Derby County_— Stoke 
4—0; Huddersfield 
1—0; Ipswich — 
pool — 
City — 
Chelsea 
tenham 
1—1.

— West Bromwich 
Leicester 1—2; Liver- 

Southampton 1—0; Manchester 
Newcastle 2—1 ; West Ham — 
2—1 ; Sheffield United — Tot- 

2—2; Wolverhampton — Everton

Pe stadionul
Madrid a început concursul atletic 
studențesc organizat sub egida Fe
derației internaționale a sportului 
universitar. In prima zi a acestei 
competiții, atleta româncă Elena 
Vintilă a cîștigat proba de săritură 
in lungime cu rezuliatul de 6,33 m, 
fiind urmată de Ludmila Garșkova 
(U.R.S.S.) 6,33 m și Valeria Bufanu 
(România) 6,28 m.

Performanțe excelente s-au înre
gistrat în proba de triplusalt, cîș- 
tigată de campionul olimpic Viktor 
Saneev 17,29 m (record mondial u- 
niversitar), secondat de românul 
Carol Corbu 17,08 m. In proba de 
săritură în înălțime, pe primul log 
s-a clasat Serghei Budalov (U.R.S.S.) 
2,18 m, urmat de Eminio Azzaro 
(Italia) 2,18 m și Csaba Dosa (Ro
mânia) 2,16 m.

Alte rezultate: 400 m — Darwin 
(S.U.A.) 46,6; 100 m — Ramirez
(Cuba) 10,4; ștafeta 4X100 m — 
Cuba 39,7.

„Memorialul Znamenski“
Tradiționalul concurs atletic „Me

morialul fraților Znamenski11 a în
ceput ia Moscova, reunind la star
tul probelor sportivi de valoare din 
mai multe țări ale lumii. Probele 
disputate în prima zi s-au în
cheiat cu victoria reprezentanților 
U.R.S.S. Iată rezultatele: masculin: 
100 m plat — Korneliuk 10,2; 110 
mg — Moșieașvili 13,7; 400 m — 
Kocer 46,4 triplusalt — Bessonov 
16,40 m; înălțime — Tarmak 2,16 
m; 10 000 m — Andreev 28:25,6; 
suliță — Grebnev 82,14 m; feminin: 
100 m — Besfamilnaia 11,4; lungi
me — Smirnova 6,32 m; 800 m — 
Kazacikova 2:03,2 (nou record al 
U.R.S.S.); 400 m — Kolesnikova 
53,7; suliță — Ebert 58,28 m; 1 500 
m — Panghelova 4:12,4.

Cei trei sportivi români prezență 
la concurs au obținut următoarele 
rezultate: Viorica Viscopoleanu lo
cul 3 la lungime, cu 6.28 m; Maria
na Goth locul 3 la 100 m, cu 11.7, 
și Viorel Suciu locul 5 la 110 mg, 
în 14,2.

NOI MĂSURI DE SECURITATE
PENTRU PILOȚII „MARILOR PREMII11
Comisia sportivă internaționa

lă de automobilism s-a întrunit 
la Milano pentru a lua în dis
cuție măsurile de securitate ce 
se Impun pentru o mai bună 
desfășurare a „Marilor premii11 

și curselor internaționale pentru 
diferitele categorii de cilindrate.

S-a hotărît printre altele ca du
rata competițiilor campionatelor 

europene rezervate mașinilor de 
turism să fie redusă la trei ore 
și 30 de minute. La acest cam-

pionat nu vor fi admise automo
bile de peste 5000 cmc. S-a pro
pus ca începînd din anul 1973 
toate concursurile de mare anver
gură să aibă o durată maximă 
de șase ore, iar lungimea traseu
lui să nu fie mai mare de 
1 000 km.

Membrii comisiei au hotărit să 
amîne (în așteptarea unui studiu 
mai complet) aplicarea regulilor 
de securitate privind poziția cir
cuitelor electrice și a bateriilor 
cu care sînt echipate mașinile 

de formula I. Cu privire Ia adop
tarea unui dispozitiv cu manetă 
pentru declanșarea extinctorului 

s-a hotărît punerea în fabricație 
a unui alt sistem mult mai
ficace pentru echipele de ajutor, 
în afara celui afiat la dispoziția 

. piloților. Acest dispozitiv va fi 
așezat în același loc la toate 

mașinile de curse.
La cererea delegației italiene, 

distanța minimă pentru aprovizio
narea cu ulei în competițiile cam
pionatului mondial a fost redusă 
de Ia 350 km la 220 km.

e-

MEXICANII, DIN NOU ÎNVINȘI
Intr-un meci internațional amical, dis

putat la Casablanca, selecționata Maro
cului a învins cu scorul de 2—1 (0—0) 
echipa Mexicului.

MECI DEMONSTRATIV FEMININ
La Newark (New Jersey, S.U.A.) s-a 

disputat meciul demonstrativ de fotbal 
feminin dintre selecționata orașului 
Londra și echipa Italiei, Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 4—4 
(3—2). Cea mai bună jucătoare de pe 
teren a fost englezoaica Patricia Davies, 
care a înscris 3 goluri. Cel de-al pa
trulea punct al formației engleze a fost 
realizat de E. Stubbs. Golurile repre
zentativei Italiei au fost marcate de Me
lody Lopes, Monike Karner, Mirella 
Angeletti și Elena Belluomo.

CAMPIONATE..
1. Sheffield
2. Derby County
3. Manchester U.

14
12
12

★
în cursul săptămînii, s-au disputat me

ciuri pentru etapa a doua a „Cupei ligii 
engleze" : Arsenal — Barnsley 1—0; 
Bournemouth — Blackpool 0—2; Chelsea 
— Plymouth 2—0; Chesterfield — Aston 
Villa 2—3; Derby County — Leeds 0—0; 
Manchester City — Wolverhampton 4—3; 
Newcastle — Halifax 2—1; West Brom
wich — Tottenham 0—1: West Ham — 
Cardiff 1—1; York — Middlesbrough 2—2.

Austria Salzburg a jucat simbătă 
la Linz. cu LASK, unde a terminat

După
echipe sînt neînvinse. Clasamentul :

două etape doar primele două

4.Jackson, portarul lui Crystal Palace, este învins pentru a treia oară de tirul atacanților de la Manchester
United, una din performerele etapei de simbătă a campionatului englez

Telefoto : A.P. — Agerpres

U.R.S.S. : LUPTA STRÎNSA 
PENTRU LOCUL DOI

In cadrul campionatului unional, echi
pa Dinamo Kiev a terminat la egalitate, 
în deplasare, cu formația Zaria Voro- 
șilovgrad : 1—1. Tot la egalitate s-au 
încheiat șl partidele Spartak Moscova — 
Ț.S.K.A. Moscova șl Neftci Baku — A- 

0—0). Dinamo 
Șahtior Do-

rarat Erevan (ambele 
Tbilisi a învins cu 3—0 pe 
nețk.

Primele clasate :

R.F.G. : BAYERN

1. Dinamo Kiev
2. Ararat Erevan
3. Dinamo Moscova
4. Zaria

25 15 9 1 35—13 39
24 10 9 5 28—23 29
24 9 10 5 32—15 28
22 9 8 5 25—16 26

MUNCHEN 
AMENINȚA

Etapa a 6-a a campionatului vest-ger- 
man s-a soldat cu următoarele rezul
tate : Borussia Monchengladbach — Ha- 
novra 96 3—0; Hertha B.S.C. — F. C. 
Kbln 1—1 ; Rotweiss Oberhausen — 
M.S.V. Duisburg 0—1; Eintracht Braun
schweig — Hamburger S.V.1-1; F.C. Kai- 
sersllautern — Bayern Mtlnchen 0-2; For
tuna Dusseldorf 

Arminia 
Schalke 
Werder

Eintracht Frankfurt 
Bielefeld — VfB Stuttgart 
04 — Borilssia Dortmund 
Bremen VfL

6 5 0
6 4 2
6 4 0
6 3 2

Bochum

1 15—5 10 
0 14—5 10
2 13—7 8
1 6—4 8

Schalke 04
Bayern Miinchen
Werder Bremen 
Fortuna Dilsselrtorf

5—7. F.C. Kaiserslautern, Borussia Mon- 
chengladbach, Hertha B.S.C. — toate cu 
7 p etc.

feminin de la Burgas
BURGAS, 12 (prin telefon), Timp de 

de minute, reprezentativa României 
jucat excelent, în meciul cu Bulgaria 
a condus în această perioadă, lăsînd im
presia că va produce o mare surpriză în 
cea de a patra zi a turneului internatio
nal de baschet feminin. Dar eliminarea 
succesivă a jucătoarelor de bază (Nicola, 
Gugiu, Popov, Opriciu), pentru comiterea 
a cinci greșeli personale, a slăbit evident 
potențialul echipei române, dînd posibi
litate gazdelor să egaleze și să cucereas
că pînă la urmă o victorie prețioasă în 
lupta pentru ocuparea unei poziții cit 
mai bune în clasamentul final. Scorul de 
45—37 (14—26) pentru Bulgaria a fost rea
lizat de Simova 6. Semionova 6. Nesto- 
rova 8. Labova 6, Krastanova 6, Krsteva 
8. Stoianova 5. respectiv de Gugiu 9, 
Iftimîe 9. Tita 9, Nicola 4, Desk 2, Popov 
2, Opriciu 2 pentru România. Au condus 
bine Mladowski (Polonia) 
(R D.G.).

In ultimul meci susținut în 
neu. baschetbalistele românce 
în compania puternicei echipe 
Sovietice, cîștigătoarea competiției (indi
ferent de celelalte rezultate). Oboseala 
s-a manifestat vădit în rîndul formației 
române care nu a putut f«ce față, în 
nici un moment, valoroaselor lor adver
sare, învingătoare cu 78—18 (47—14).

Alte rezultate : Iugoslavia — R.D.G. 
69—53 (22—28), U.R.S.S. — Polonia 62—38 
(38—15). Deoarece la ora închiderii edi
ției mai sînt în curs de desfășurare în- 
tîlnirile R.D.G. — Polonia și- Bulgaria — 
Iugoslavia, clasamentul final încă nu este 
cunoscut.

30 
a 
Și

și Zech

acest tur- 
au jucat 

a Uniunii

Jankowski, Iar 
cu 6—3, 3—6, 6—2 de Suk. Pune-1 
tul echipei cehoslovace a fost re
alizat de Pala, învingător cu 6—1»
5— 7, 7—5 în fața lui Chanfreau.

Echipa belgiană Primerose 
Bruxelles conduce cu '4—2 în în
tâlnirea pe care o susține cu for
mația spaniolă Barcino Barcelo
na. In meciul primelor rachete, 
spaniolul Gisbert l-a învins cu 6—2,
6— 2 pe belgianul Drossart. In alte 
două partide. De Gronckel (Pri
merose) l-a întrecut cu 6—2, 5—7, 
6—3 pe Muntanola (Barcino), iar 
Scuvie (Primerose) a dispus cu 
5—7, 6—3, 6—4 de Suja (Barcino).

Bruxel- 
al „Cu
la te- 
întîlnit

Și
primul meci s-au

Paris 
disputarea 

jucătorii 
Jauffret 
pe Mils, 
6—2 Ia

BRUXELLES, 12 — La 
les a început turneul final 
pei campionilor europeni11 
nis. In
formațiile Racing Club 
Sparta Praga. După 
partidelor de simplu, 
francezi conduc cu 5—1. 
l-a învins cu 6—4, 8—6 
Proisy a cîștigat cu 6—0,

A LUAT SFlRȘIT
REUNIUNEA FORURILOR OLIMPICE
MUNCHEN, 12 (Agerpres). — Au 

luat sfîrșit lucrările comisiei execu
tive a Comitetului internațional olim
pic și ale Adunării generale a comi
tetelor olimpice naționale.

In ultima zi a reuniunii a fost 
acceptată propunerea președintelui Co
mitetului olimpic francez, Jean de 
Beaumont, de a se prezenta un film 
consacrat mișcării olimpice. Premiera 
acestui film va avea loc Ia Miinchen 
la 25 august 1972. în ajunul deschi
derii Olimpiadei de vară.

Următoarea reuniune a acestor fo
ruri sportive se va ține la 20 august 
1972, la Miinchen.

FLORIN
LOCUL

SOFIA, 12 
runde, în

GHEORGHIU
I LA VARNA
(Agerpres). — DupS 
turneul internațional8

de șah de la Varna, conduce ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu cu 6>/j puncte, urmat da 
Vasiukov (U.R.S.S.) — 5>7i (1) p.

Conduc șahiștii iugoslavi
La Pola (Iugoslavia) continuă tur

neul semifinal al campionatului eu
ropean de șah pe echipe. în runda 
a treia, echipa Iugoslaviei a învins 
cu 7—0 formația Turciei, iar Unga
ria a dispus cu S'A—‘/j (o partidă în
treruptă) de Grecia. In clasament 
conduce Iugoslavia cu U’/j (1) p, ur
mată de Ungaria — 17 (1) p. Grecia 
— 9 (1) p și Turcia — 2’/} (1) p.

ÎNAINTEA MARELUI DUEL ȘAHIST
DE LA BUENOS AIRES

® „Ultimii candidați" se
la meciuri de... fotbal si de

studiază de la distanță © Petrosian asistă
hochei © O scurtă conferință de presă a lui

Fischer # Salo Flohr pronostichează egalitatea; Sergiu Samarian

il vede pe Bobby învingător
cu un 
finală

Lumea șahului așteaptă 
uriaș interes confruntarea 
a meciului candidaților, dintre Fis
cher și Petrosian, în urma căreia 
va fi cunoscut adversarul campio
nului mondial, Boris Spasski.

Tragerea la sorți 
Vancouver, unde a 
greșul F.I.D.E., l-a 
Petrosian. El ar fi 
în Europa și propusese drept loc 
de desfășurare Atena. Dar Fischer

efectuată la 
avut loc Con- 
nemulțumit pe 
vrut să joace

t
1

— la vila sa de lîngă Moscova, 
în compania secundanților și nu 
răspunde la telefon. Totuși, el 
a fost văzut în tribunele stadionu
lui Lujniki la meciul de fotbal 
Spartak Moscova — Ararat Erevan 
și la cîteva partide de hochei în 
timpul turneului internațional. Fos
tul campion al lumii a fost scump 
la vorbă, spunînd doar că privește 
cu maximum de seriozitate această 
confruntare deosebit de dificilă.

nu a fost de acord, acceptînd de
cizia sorților, care i-au fost favo
rabili.

Organizatorii din Buenos Aires 
au făcut cunoscut că vor asigura 
condiț'i optime meciului: cazare, 
sală, liniște, lumină (în așa fel 
ca piesele să nu facă umbră pe 
tablă), cu care — sînt convinși — 
îl vor mulțumi chiar și pe un ju
cător atît de 
capricios cum 
american.

In capitala
ciază că din 1927, cînd a avut loc 
aici epocalul meci pentru titlul 
mondial Alehin — Capablanca, 
orașul nu a mai găzduit o compe
tiție șahistă de asemenea forță 
și anvergură.

Conform regulamentului, se vor 
disputa 12 partide iar, în caz de 
egalitate (6—6), se va juca pînă 
la prima victorie, pe distanța a 
încă 8 partide.

La această oră, cei doi competi
tori își studiază reciproc partidele, 
își caută punctele vulnerabile, sta
bilesc scheme, pregătesc inovații...

Petrosian se află — inabordabil

pretențios și de 
este marele maestru

Argentinei se apre-

deosebire de alte dăți, 
Fischer este și el discret. La o 
scurtă conferință de presă, Bobby 
a declarat că se simte în formă, 
dar că Petrosian este un obstacol 
greu, prin uriașa sa tenacitate, 
marea artă a apărării și bogăția 
experienței de concurs. „Cred, to
tuși, că voi cîștigă" — a încheiat 
marele maestru american.

Intr-un comentariu difuzat de 
agenția A.P.N., marele maestru 
sovietic Salo Flohr aprecia drept 
egale șansele celor doi concurenți : 
„Palmaresul lui Fischer înfățișează 
un tablou într-adevăr impresionant 
(n. n. — el a cîștigat consecutiv 
17 partide la mari maeștri), dar 
Petrosian este un excepțional lup
tător. Pronosticul meu pentru pri
mele 12 partide este : cite 3 victorii 
fiecare și 6 remize. Ce va fi după 
aceea ? Vom trăi, vom vedea...11.

Antrenorul emerit Sergiu Sama
rian, căruia i-am solicitat un pro
nostic, ne-a spus :

„Cîștigă Fischer cu 3 victorii și 
7 remize!“. Să vedem cine a avut 
dreptate.

V. CH.
V

TELEX 9 TELEX ® TELEX • TELEX 9 TELEX
Disputat la Stockholm, meciul interna
țional de hochei pe gheată dintre echi
pele Cehoslovaciei și Suediei a revenit 
oaspeților cu scorul de 2—1 (1—1, 1—0, 
0—0). Au marcat Bauer (2), respectiv 
Hammarstroem.

Cea de-a 60-a ediție a tradiționalei 
curse cicliste internaționale „Turul Pie
montului" a fost ciștigată de cunoscutul 
campion italian Felice Glmondi. crono
metrat pe distanța de 232 km cu timpul 
de 6h 02:14 (medie orară de 37,764 km). 
Pe locurile următoare s-au clasat com- 
patrioții săi Gianni Motta la 2:35, Gior
gio Favro șl Enrico Maggioni ambii la 
3:27, Giancarlo Polidori și belgianul De 
Geeste ambii la 8:22 etc.

Echipa feminină de handbal Start 
Gdansk (Polonia) și-a început turneul 
în Cehoslovacia, jucînd la Trencin ou

locală Jednota. Handbalistele 
au terminat învingătoare cu

formația 
poloneze 
scorul de 10—8 (4—5).

european 
hov.

Seybrands a remizat cu Kor-

Concursul internațional de călărie de la 
Haga a debutat cu o probă de obstacole 
în care victoria a revenit sportivului 
olandez Anton Ebben. învingătorul, care 
a concurat pe calul „Kairouan", a par
curs traseul în 41,0 și zero p penalizare. 
Pe locurile următoare s-au clasat com
patriotul său Harry Vanden, pe „Saler- 
no“ 49,6 și zero p.p., și englezul Harvey 
Smith pe „Johnny Walker" 53,6 și 3 p.p.

Din Aden
de masă .. _____ ____________
Populară a Yemenului au acceptat invi
tația de a participa la „turneul priete
niei afro-asiatice“, care va avea loc în 
Republica Populară Chineză între 3 șl 
13 noiembrie.

se anunță că jucători de tenis 
din Republica Democratică

La Suhumi se desfășoară campionatul 
european de șașki (dame), în runda a 
patra, campionul mondial, marele maes- 
stru sovietic Andreiko, l-a învins pe 
Degert. Zorin a pierdut la Van der Slujs, 
iar Hanvarg a obținut victoria la fostul 
campion mondial Scegolev. Campionul

Pentru prima oară, anul acesta, echipa
je sovietice vor lua parte la „Turul 
automobilistic a) Europei”, al cărui start 
se va da la 9 octombrie Ia Hanovra. 
Traseul măsoară circa 13 000 km și va 
străbate 14 țări. La această competiție 
și-au anunțat participarea automobiliștl 
din Iugoslavia, Cehoslovacia, Franța, 
Italia. Suedia, Danemarca și R.F. a 
Germaniei.
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